pod horami
Zpravodaj obce Poniklá

březen - duben 2009
ročník XXXVIII, číslo 135
www.ponikla.cz

Pod horami - březen - duben

Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme tu opět nové číslo zpravodaje.
Toto číslo přináši jednu změnu, která
se týká společenské kroniky. Vzhledem
k jakémusi nařízení, patrně z úřadu na
ochranu osobních údajů, smíme zveřejnit jen velmi omezené množství údajů,
což má za následek poněkud chudší společenskou kroniku. Berme to tedy jako
určitou výzvu a chybějící data si každý
může dopsat sám.
Rád bych Vás také upozornil, že se
v květnu koná mnoho zajímavých akcí.
Od fotbalu a volejbalu, přes procházky
a projížďky, až po třídenní velkolepé
oslavy 145. výročí ochotničení v Poniklé! Pokusili jsme se všechny akce stručně
uspořádat v kulturní rubrice.
Ještě bych rád složil poklonu TJ Sokol
za jejich perfektně připravené příspěvky
a hlavně za přehled akcí, které se budou
konat. Jak by to bylo skvělé, kdyby si
z nich ostatní vzali příklad...
Ještě jednu velkou omluvu panu Svatému
a TJ Poniklá za neuveřejnění jejich inzerátu na praní dresů. Naštěstí to nemělo
žádné negativní důsledky, pradlena se
našla a fotbalisti nám na hřišti pobíhají
vypraní.
Už nezbývá, než Vám popřát příjemné
počtení a čerpání informací z našeho
časopisu.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
uspokojeni všichni zájemci. Množství recyklátu
bude omezené. Také se nepředpokládá provádět
Zpráva Rady obce za období od 10. února
opravy cest, které byly vyspraveny v loňském
do 6. dubna 2009 :
roce.
RO doporučila projednat možnosti, jak co
RO vzala na vědomí oznámení MěÚ Jilemnejvhodněji ukončit smluvní vztah a spolunice, odboru územního plánování a stavebního
práci s firmou Dolce Vita s.r.o. Roudnice nad
řádu, o zahájení územního řízení o umístění
Labem. Podmínky dohody o ukončení smlouvy
stavby: propojení vodárenského systému Keřío dílo bylo dopoček a Poniklá. Veřejručeno projednat
né ústní jednání
s právníkem panem
se konalo 3. dubna
Mgr.
Daliborem
2009. Délka proJandurou. Pokud se
pojení činí 144 m.
SDH Poniklá – družstvo žen
nám podaří získat
Žádný z účastnífinanční prostředpořádá:
ků řízení neměl
ky z fondu LK na
k umístění stavby
dostavbu III. etapy
připomínek. MěstZábavně-sportovní
přístavby tělocvičský úřad, odbor
odpoledne pro nejmenší
ny, bude na stavební
životního prostředí,
(do 5. třídy ZŠ)
firmu vypsáno nové
na základě tohoto
výběrové řízení.
jednání bude moci
kdy: neděle 31. 5. 2009 od 13:00 h
RO vzala na
vydat příslušné rozvědomí ukončení
hodnutí a propojení
kde: malé hřiště ,,na Ruzyni“
výběrového řízení na
vodovodů povolit.
pronájem volných
Předběžný rozpočet
překvapení dne:
nebytových prostor ukázka výcviku poslušnosti vojenské- na propojení vodápo zubní ordinaci.
renského systému
ho psa
Poslední
termín
vypracoval
pan
k přihlášení
do
Bohuslav Šír a činí
lehké občerstvení pro děti i rodiče
výběrového řízení
přibližně 1200 tis.
zajištěno
skončil 25. 2. 2009.
Kč.
Jako jediný zájemRO připravuje
ce se přihlásil pan
návrh obecně závazVrbata,
zástupce
né vyhlášky obce
firmy VHE logistic s.r.o. Studenec u Horek,
Poniklá č. 01/2009 o stanovení systému shrokterá v Poniklé zajišťuje výrobu nárazníků pro
maždování, sběru, přepravy, třídění, využívání
automobilový průmysl. Nájemní smlouvu bylo
a odstraňování komunálních odpadů a naklánavrženo uzavřít na dobu určitou, s výpovědní
dání se stavebním odpadem a stanovení poplatlhůtou 2 měsíce.
ku za komunální odpad na území obce. Snaha
Na obecním úřadě se stále častěji objeje, aby vyhláška nabyla platnosti od 2. pololetí
vují žádosti o provedení oprav obecních cest.
letošního roku. (Na zasedání ZO, které proběhPožadavky občanů budou vyřizovány podle
lo po uzávěrce časopisu, byl termín přesunut na
důležitosti a pořadí. Bohužel nebudou moci být
1. 1. 2010 - pozn. red.)
RO projednávala žádost pana Mádleho

Činnost Rady obce

Den D
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o přehodnocení výše nájemného za kantýnu.
za loňský rok činila 61 995 m3. Zákonem daný
Pan Mádle navrhl snížení plochy pronajatých
poplatek za každý spotřebovaný m3 jsou 2,- Kč.
nebytových prostor, protože je plně pro svou
RO vzala na vědomí rozhodnutí MěÚ
činnost nevyužívá. Z důvodu zájmu udržet proJilemnice, odbor životního prostředí o vydávoz kantýny bylo vše s panem Mádlem osobně
ní povolení k vypouštění odpadních vod do
projednáváno. Na základě oboustranné dohovod povrchových, vodního toku Jizera za účedy bude od 1. 4. 09 ponížena nájemní smloulem likvidace odpadních vod z obecní čistírny
va o tyto prostory: sál, šatna, místnost za sálem
odpadních vod na pozemku ppč. 391/2 v k. ú.
a ubytovna. Po provedené úpravě bude činit
Poniklá.
pronajatá plocha cca 270 m2.
RO provedla několik místních šetření za
RO doporučila vypsat výběrové řízení na
účasti vedoucího drobných služeb, pana Radopronájem
kiosku
míra Šíra. Postupně
Bahýnko pro letní
jsme si prohlédli
období. Termín pro
garáž na koupališpodání
přihlášek
ti, garáž u smutečObec Poniklá spolu s místními
končí 30. 4. 2009.
ní síně, prostor za
spolky pořádá:
RO projednábývalou hasičskou
vala žádost SDH
zbrojnicí a stodolu
Poniklá o poskytnutí
u Vaníčků. Ve všech
finančního příspěvprostorách a v okolí
ku na opravu povrobjektů bylo dopochu běžecké dráhy
ručeno dle možkdy: 27. 6. 2009 od 13:00 h
ve výši 15 000,- Kč.
nosti a příznivého
kde: Sportovní areál Homole
Protože se nepopočasí provést úklid.
dařilo SDH získat
Nepotřebné
věci
dotaci na dokončenabídnout k prodeji
ní povrchu běžecké
či vyřadit a odvozit
Prosíme všechny, kteří se chtějí na do šrotu. Betonové
dráhy, chtějí si hasiči upravit povrch organizaci akce podílet (pohádkové patky a suť vyžít při
svépomocí.
Jako postavy), aby se ozvali co nejdříve vybudování opěrcenově nejdostupné zdi u garáže na
na obecní úřad.
nější varianta bylo
koupališti. Dále RO
rozhodnuto navozit
byla
upozorněna
na běžeckou dráhu
na špatný technicprach z Košťáloký stav multikáry
va. Předpokládané
Destacar. Nechal se
náklady za materiál a dopravu činí 15 000,- Kč.
vypracovat posudek autorizovaným servisem.
RO odsouhlasila proplacení faktury za materiál
Náklady na opravu by přesáhly 250 tis. Kč. Proa dopravu do požadované částky.
zatím bylo s panem Šírem dohodnuto provést
RO vzala na vědomí rozhodnutí České
nezbytně nutné opravy a pokusit se multikáru
inspekce životního prostředí o stanovení poplatzprovoznit za minimálních nákladů. RO dopoku za odebrané množství podzemní vody za rok
ručila projednat zakoupení jiného dodávkového
2008. Odběrná místa: Horní Dola, Nová Ves,
vozidla z autobazaru.
Přívlaka, Poniklá, Keříček. Výše poplatku za
rok 2008 byla vypočtena podle skutečné spotřeAlena Vondrová, místostarostka obce
by vody a činí 123 990,- Kč. Skutečná spotřeba

Pohádkový les
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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 3. 2009
25. 3. 09 proběhlo v zasedací místnosti OÚ
Poniklá 16. 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
Schválení programu, volba ověřovatelů zápisu,
zapisovatele, navrhovatele usnesení
16. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 starostkou Ing. Mílou Kavánovou za přítomnosti
13 zastupitelů.
Ověřovatelé zápisu 14. a 15. zasedání ZO pí
Zdeňka Petrušková a ing. P. Plichta se vyjádřili
k zápisu: Zápis je pořádku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program
16. zasedání zastupitelstva, konaného ve středu
25. března od 18:05 hodin v zasedací místnosti
OÚ Poniklá
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: Lenka Scholzová,
Petra Therová, návrh zapisovatele: L. Hájková,
navrhovatel usnesení: Josef Bekr.
Návrh usnesení: ZO pověřuje pro 16. zasedání
ZO ověřovateli zápisu paní Lenku Scholzovou
a slečnu Petru Therovou, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou, navrhovatelem usnesení
pana Josefa Bekra.
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti RO
od 23. 12. 08 do 3. 3. 2009
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, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
Diskuse:
M. Holubec: K propojení vodovodů – už se
čeká jen na stavební povolení a může se začít?
M. Kavánová: Ano, pokud budou oslovené
firmy ochotny čekat na platby až do září.
M. Holubec: A jak je to s platbami za věcné
břemeno, jak se bude platit a kolik to obnáší?
A. Vondrová: Řádově to bude cca 10.000
Kč, pokud se vejdeme co nejvíce do našich
pozemků, a to i s ochranným pásmem, pokud
ne, můžou to být i desetitisíce. Výslednou
částku budeme znát až po zaměření. V každém
případě to bude jednorázová platba.
M. Holubec: A platby za tělocvičnu?
M. Kavánová: Dolce Vita dluží dodavatelským
firmám zhruba 3 miliony korun, toto se řeší
soudní cestou. Co prostavěla pod hlavičkou
Dolce Vity firma Janda, abychom dodrželi
podmínky dotace, to splácíme, dlužíme cca
1,5 milionu.
M. Kulhavý: Jsou už nějaké představy
o nákladech na tělocvičnu a jejich vykrytí vybranými poplatky?
M. Kavánová: Ještě ne, jak jsme řekli na
předminulém zasedání, propočty se budou
dělat po půl roce, tedy v červenci.
M. Kulhavý: Z diskuse na zasedání vyplynulo,
že se systém spolkům nelíbil.
M. Kavánová: Někomu se líbil, někomu ne, na
to máme testovací období, pak se mohou hledat další řešení.
R. Šír (host): Jak jste přišli na jednorázovou
platbu? Na tom jsme se nedohodli.
M. Kavánová: Po zaměření bude vypočítána
jednorázová částka podle dohodnutých sazeb
za metr čtvereční.
M. Kulhavý: Ano, ve smlouvě není dohodnut
způsob úhrady jednorázové platby.
A. Vondrová: Bylo to myšleno tak, že bude
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vypočítána jednorázová a konečná částka,
a poté bude dohodnut způsob úhrady.
K. Kavánová: Pro obec je tu nebezpečí, že
i další budou požadovat věcná břemena za
úhradu, a pak se obec nedoplatí na vodném
a stočném. Ctím vlastnická práva, ale toto
mě zarazilo, jedná se o vodu, které bude brzy
všude nedostatek.
P. Plichta: Zaráží mě ty částky za metr
čtvereční, obec tu řeší 20 nebo 50 Kč, a když
vidím tady ty ceny za metr, obecní ceny bych
pak tedy také zvedl.
A. Vondrová: Tady nás to donutilo, jedná se
o věc důležitou pro celou obec. Já doufám, že
ostatní takto postupovat nebudou.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
23. prosince 2008 do 3. března 2009.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý

3) Schválení výsledku hospodaření MŠ, ZŠ, a hospodářské
činnosti obce
M. Kavánová: (info) Ředitelka MŠ žádá
o uhrazení ztráty z výsledku hospodaření MŠ
za rok 2008 ve výši 23.704,38 Kč (SÚ 931) ze
zdrojů rezervního fondu MŠ – SÚ 914.
L. Scholzová: (info) Tato ztráta vznikla kvůli
předem neodhadnutelné ceně plynu. Cena
se nedá předem odhadnout, v loňském roce
jsme spotřebovali cca 14500 l plynu, čímž nám
vzniklo navýšení o cca 43500 Kč. Tím jsme se
dostali do výše uvedené ztráty a tímto bych
tedy ráda požádala zastupitelstvo o možnost
uhrazení této ztráty z rezervního fondu, ve
kterém jsou finance z kladného hospodaření
z předešlých let.
Diskuse:
J. Jindřišek: Kolik má MŠ zaměstnanců?
L. Scholzová: 4, 2 pedagogické a 2 provozní.
Mzdy se ale nehradí z rozpočtu MŠ, hradí je
ministerstvo školství. Z rozpočtu obce se hradí
náklady na provoz budovy.

p. Řehořek (host): Jaká se v MŠ dělají úsporná
opatření?
L. Scholzová: Předloni se utěsnila okna, vloni
byly instalovány nové vchodové dveře, předloni
byly provedeny izolace mezi 2. patrem a půdou.
Zdivo mi přijde dostatečně silné. Vytápění
plynem mi přijde dobré, elektřina vyjde dráž,
a jsou tam předem nastavené limity spotřeby.
U plynu máme vlastní plynovou nádrž, tzn.
můžeme vybírat mezi pěti dodavateli podle
ceny. Oprav je málo.
p. Řehořek: Jaké jsou náklady na topení
a elektřinu?
L. Scholzová: Zhruba 280 tisíc korun ročně.
p. Řehořek: Když jsem byl ještě v zastupitelstvu, navrhovali jsme tepelná čerpadla. U tohoto
druhu topení jsou i slevy. Ale mám pocit, že
tyto návrhy skončily někde v šuplíku.
J. Bekr: MŠ pro tento druh topení nesplňuje
limity. A tepelné vrty mi nepřijdou výhodné
při současném stavu dětí. Je jich málo a nikdo
neví, jak dlouho se MŠ tady udrží. Dětí může
přibývat, ale také ubývat.
L. Scholzová: Navíc tyto alternativy se řešily
dohromady s panelákem, a ten už teď nové topení má.
K. Kavánová: Původní návrhy jsme nezaložili,
ale expertizy potvrdily, že tepelná čerpadla by
nestačila. A všechna dosud možná zateplení se
provedla.
L. Scholzová: A máme další projekty, ale nejsou peníze.
P. Therová: Doporučuji projekty oprášit, budou nové, ale taky už možná poslední výzvy.
Jen by to znamenalo nový energetický audit.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uhrazením
ztráty z výsledku hospodaření mateřské školy
za rok 2008 ve výši 23.704,83 Kč (SÚ 931) ze
zdrojů rezervního fondu MŠ – SÚ 914.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
M. Kavánová: (info) Ředitel ZŠ žádá také
o uhrazení ztráty z výsledku hospodaření.
Bližší informace podá L. Scholzová.
L. Scholzová: (info) K provozní ztrátě ve výši
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190.437 Kč došlo především z těchto důvodů:
- navýšení spotřeby energie o 145 tisíc Kč
(z navržených 520 tisíc na skutečných 665 tisíc Kč) způsobené navýšením ceny koksu o cca
30%, zvýšením spotřeby el. energie ve spojení
se stavbou tělocvičny (doplatek + navýšení
záloh), zvýšením spotřeby koksu v důsledku
vysoušení stavby tělocvičny, předzásobením
palivem na r. 2009 (způsobeno špatnou domluvou mezi ředitelem školy a školníkem).
- neočekávaná porucha kotle a následná oprava
ve výši 38 tisíc korun.
Ředitel školy žádá o uhrazení ztráty ve výši
190.437 Kč tímto způsobem:
- 150.000 Kč uhradit z účtu č. 913 – rezervní
fond
- 40.437 Kč převést na účet č.932 – nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta (bude uhrazena
z příštího kladného výsledku hospodaření.
(údaje čerpány z komentáře zaslaného
ředitelem ZŠ).
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s uhrazením
ztráty z výsledku hospodaření základní školy
za rok 2008 ve výši 190.437,19 Kč (SÚ 931)
následovně:
- uhrazením 150.000 Kč ze zdrojů rezervního
fondu ZŠ – SÚ 914
- převedením částky 40.437,19 Kč na účet
nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta z minulých let – SÚ 932.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
M. Kavánová: (info) Obec skončila pro rok
2008 s kladným výsledkem hospodaření, co
se týče hospodářské činnosti obce, a to ve výši
130.819,58 Kč. Upozorňuji ovšem, že bohužel
kladný výsledek není z vleku, ale z bytového
fondu, a také proto, že náklady na byt školníka
byly hrazeny z rozpočtu obce.
Diskuse:
M. Kulhavý: Myslel jsem, že bytové
hospodářství je samostatné.
M. Kavánová: Má samostatné účty, ale je



součástí hospodářské činnosti obce.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s převedením
kladného výsledku hospodaření hospodářské
činnosti obce ve výši 130.819,58 Kč (SÚ 931)
na účet 932 – nerozdělený zisk, neuhrazená
ztráta z minulých let.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení rozpočtové změny č. 5

Diskuse:
K. Kavánová: Vidím tu položku Vratka inkasované pokuty z minulých let, co to bylo?
M. Kavánová: To přesně nevím, bylo to něco
kolem vody.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtovou
změnu č. 5.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Vyřazení DDHM z inventáře
MŠ Poniklá
L. Scholzová: (info) Vyřazujeme věci
poškozené, jejichž oprava už se nevyplatí,
případně nepoužitelné (např. jsme museli nahradit péřové polštáře kvůli alergikům). Seznam
vyřazovaných věcí je k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vyřazení
DDHM z inventáře MŠ Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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6) Schválení žádosti o pořízení
upgrade stávajícího pracoviště
Czech POINT

Návrh usnesení: ZO ruší vnitřní předpis
č. 1/2003/1 z 5. 3. 2003.
Hlasování:

M. Kavánová: (info) Petra Therová vyřizuje
pro obec žádost na dotaci na nové zařízení pro
Czech POINT, zastupitelstvo ji musí schválit.
Obec si může sama vybrat, co chce pořídit.
Pořídili bychom modernější techniku, stávající
bychom poskytli DPS či jiným obecním
subjektům.
Diskuse:
M. Kulhavý: Jak je Czech Point využívaný?
M. Kavánová: Jak kdy, někdy přijdou čtyři
žadatelé denně, pak třeba dva týdny nikdo.
Možná přibude zájemců, až přes tento systém
půjde kontrolovat stav bodového konta řidičů.
P. Therová: Od 1.7. bude obec muset mít datovou schránku, pak bude třeba systém využíván
více.
Návrh usnesení: ZO Poniklá (IČO 00276006)
schvaluje podmínky Rozhodnutí o udělení dotace na modernizaci pracoviště Czech POINT.
Hlasování:

Schváleno

Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Schválení kupní smlouvy
ppč. 3019 Poniklá.
M. Kavánová: (info) Pro zachování cesty od
Šírových k Hlídkovým je potřeba, aby obec
tento pozemek odkoupila. Současným spoluvlastníkem 1/160 je Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových, tento podíl obec odkupuje za 1450 Kč, smlouva byla předložena
zastupitelům.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení: ZO schvaluje kupní smlouvu
č. j. UZSVM/HSM/4431/2008-HSMM, která se
týká koupě 1/160 ppč.3019, k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Pro
11

Proti
0

Zdržel se
0

8) Seznámení s celkovými
náklady na vývoz odpadů za
rok 2008
M. Kavánová: (info) Připravujeme dvě nové
vyhlášky (pravidelný svoz/pytle + známky/pytle), obě jsou momentálně ke kontrole na ministerstvu vnitra. V příštích měsících budeme
informovat občany formou schůzek. V roce
2008 se platby za komunální odpad malinko
snížily, bude to zvýšením objemu tříděného
odpadu. Přesto vyšly náklady na 533 Kč/osoba/rok, což je způsobeno i snížením počtu
obyvatel v Poniklé. Celkové náklady činily
706.389 Kč.
Diskuse:
P. Plichta: I když se třídí, pořád je to málo,
firma Pedersen stále něco účtuje.
M. Kavánová: Nemáme jinou možnost. A nové
odměny v tomto roce za tříděný odpad jsou
téměř nulové, a obec platí navíc i svoz.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí výši celkových nákladů na svoz odpadů. Na dalším
zastupitelstvu bude přikročeno k odsouhlasení
nové vyhlášky o svozu odpadů v obci Poniklá.

9) Schválení výše vodného a
stočného od listopadu 2009
M. Kavánová: (info) Po vyčíslení celkových
nákladů a vybraných plateb činilo v roce 2008
vodné 18,50 Kč/m³, stočné 31 Kč/m³. Prosím zastupitele o návrhy nové výše vodného
a stočného (předložené tabulky vývoje vodného a stočného jsou přílohou oficiálního zápisu. pozn. red.).
Diskuse:
T. Klikorka: Co zahrnuje položka Ostatní externí náklady?
M. Kavánová: KrVak, rozbory apod.
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J. Bekr: Vodné – nevidím důvod nezvýšit na
18 Kč, voda je důležitá. U stočného se sice
podařilo snížit náklady na čističce, ale níž už
se nedostaneme. A momentálně nebyly žádné
investice, ale víme, že budou. Navrhuji 20 Kč.
M. Kulhavý: Za propojení vodovodů zaplatí
obec 250 tisíc. To se promítne v letošním
zúčtování a příští rok by byl zase skok nahoru.
Standardem je vodné a stočné ve stejné výši,
navrhuji 20 Kč / 20 Kč.
K. Kavánová: Sazby musí vycházet z kalkulací,
nelze započítávat budoucí investice, jen odpisy,
pokud bychom nadsadili, hrozí pokuta. Lze dát
méně a dotovat, více ne.
P. Plichta: Proč obec nemůže a firma může?
K. Kavánová: Firmy si umí nabalit další náklady, obec je více kontrolovaná.
M. Kavánová: Nechci zvyšovat na absolutní
strop, přikláním se k J. Bekrovi, je to cca 15%.
Z. Petrušková: Bude obec mít na dotování
stočného?
M. Kavánová: Musí mít.
J. Jindřišek: Kolik lidí platí stočné?
M. Kavánová: Neplatí cca 30%, co nejsou napojení (Přívlaka, tam, kde to nelze ….)
T. Klikorka: Z čeho se berou skutečné
spotřeby?
P. Plichta: Údaje se berou z vodoměrů. Napojení na vodovod jde do vodného, napojení na
kanalizaci jdou do stočného. Vodné i stočné
platí lidé napojení na obecní vodovod i kanalizaci.
R. Šír: Kde se projeví dešťová voda?
M. Kavánová: Ta se projeví v ceně energií
z čerpadel, ne ve vodném a stočném, proto
potřebujeme předčištění, čekáme jen na výzvu
na dotace.
Z. Petrušková: Proč budou nové sazby platit
až od listopadu?
A. Vondrová: Občané musí být podle zákona
informováni půl roku předem.
Návrh usnesení: ZO schvaluje výši vodného
a stočného pro rok 2009 ve výši 18 Kč/m³ vodné a 20 Kč/m³ stočné od 1. 11. 2009.
ZO schvaluje dotovat poplatek za vodné ve výši
0.5Kč/m3, poplatek za stočné 11,-Kč/m3.
Hlasování:
Pro
13



Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno

10) Schválení Plánu péče
Viz internetové stránky obce nebo webové
stránky Správy KRNAP.
Diskuse:
M. Kulhavý: Je to pro Krnap stěžejní dokument (má 179 stran), obce se dotýká, odložil
bych schválení, ať sem někdo přijede nám to
vysvětlit.
A. Vondrová: To jsme chtěli, ale nedošlo
k domluvení schůzky.
M. Kulhavý: Oni to potřebují, neschválil
bych to, pouze vzal na vědomí a takto jim to
oznámil.
P. Plichta: Souhlasím, probírat se tím štosem je
hrozné, ať nám přijedou říct, co se týká pouze
Poniklé.
Návrh usnesení: ZO odkládá schválení dokumentu Plán péče o Krnap a jeho ochranné
pásmo, Plán Zonace, a doporučuje požádat
odpovědnou osobu Správy Krnap o podrobný
výklad související s obcí Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Schválení Programu obnovy vesnice
(viz webové stránky obce, diskuse, úřední
deska)
M. Kavánová: (info.) Tímto veřejně děkuji
všem, kteří se k tomuto dokumentu vyjádřili
a pomohli ho dát dohromady.
Diskuse:
J. Jirouš: U Sokola jsou ještě nějaké nedostatky,
které bych rád ještě zpracoval.
P. Therová: Ještě máme něco i za hasiče.
M. Kavánová: Dobře, ale dodatky potřebuji
nejdéle do 10. 4. !!!
Návrh usnesení: ZO odkládá schválení dokumentu Program obnovy vesnice a ukládá všem
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dobrovolným spolkům a organizacím, aby
dodaly starostce podklady do 10. 4. 2009.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Diskuse
M. Kavánová: Nejprve k Plánu financování
obnovy vodovodů a kanalizací. Zatím jsem
nebyla informována o případných sankcích za
jeho neschválení, takže ho odkládáme na další
zasedání zastupitelstva.
Dále tímto děkuji všem za pomoc s plesem,
výdělek cca 10 tisíc, bude použit na Pohádkový
les. V organizaci byly nějaké drobné nedostatky, poučili jsme se a další rok vše zas trochu
vylepšíme.
Svazek Jilemnicko – chválím, funguje velice dobře, pomáhají obcím, nyní se hodně
angažujeme i v problému využití biomasy,
který budeme muset jako obec brzy řešit,
a prostřednictvím svazku jsme na žádost do
evropských fondů obdrželi dotaci na výjezd
někam, kde už mají vyřešeno, je to konkrétně
na čtyři dny do Norska pro starosty obcí Svazku.
Jako už několikátý rok spolupracujeme při
organizaci Krakonošových podvečerů, díky
manažerce svazku jsme získali na tuto akci
3 miliony na další tři roky. Poniklou bude jako
již tradičně reprezentovat soubor Satori, divadelníci, a snad také letos cvičenci miniaerobiku. Když to shrnu, za účast v tomto svazku
platíme, ale také hodně díky němu získáváme.
Svazek Krkonoše – žádali jsme o zvýraznění
cyklostezky, bude nová informační tabule a bezplatně se můžeme prezentovat
v Krkonošské sezoně.
SMS (Sdružení místních samospráv) – toto
sdružení mělo být pro malé obce, ale počáteční
nadšení vyšumělo a sdružení nefunguje, vůbec
nespolupracují, více budeme vědět po valné
hromadě v Jihlavě.
M. Kulhavý: Co se týče Svazku měst a obcí
Krkonoše, rád bych vás informoval, že jednání
jeho marketingové skupiny bude 14. 4. zde
v Poniklé.

K. Kavánová: Ještě k Programu obnovy vesnice, musíme si zdůraznit, že tento dokument
není dogma, je sice důležitý, ale i živý, můžeme
ho stále doplňovat a přepracovávat.
P. Plichta: Jak vyplývá ze zprávy policie, silnice
nahoru byla označena jako nebezpečná, nešlo
by využít tohoto argumentu pro získání dotace
na opravu vedlejších cest pro bezpečí dětí?
M. Kavánová: Popřemýšlíme o tom, zkusíme.
R. Šír: „Oceňujeme“, že v Deníku napsali, kdy
náš vlek skončil s provozem, ale kdy začal, to
tam nebylo.
J. Jindřišek: Ale každý týden jsme byli v deníku
Sport.
Z. Petrušková: Zbydou nějaké peníze na opravu cesty ke školce?
M. Kavánová: Doufám, že budeme moct
odkoupit drť z frézování hlavní silnice teď na
jaře (pozn. od zastávky k Berteru), bylo mi to
přislíbeno, bohužel zatím jen ústně.
T. Klikorka: A co hlavní silnice u Hlídkových?
Bývají tam rybníky vody.
M. Kavánová: To je zatím náš problém, stéká
tam často drť a voda z naší cesty, to musíme
nejdřív vyřešit, a pak můžeme žádat o opravu.
T. Klikorka: Ještě pro vaši informaci k činnosti
Svazku Krkonoše – dostali jsme jako hasiči
5000 Kč na pořádání soutěže.
M. Kavánová: Obec se ještě rozhodla žádat
z MAS 300 tisíc na dokončení modernizace
školní kuchyně.
P. Therová: Za hasiče tam žádáme o cca 450
tisíc na vybavení.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí činnost
Svazků Jilemnicko a Krkonoše, činnost SMS
ČR.

13) 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
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Slovo starostky
Konečně nám stál sníh a začínáme se zabývat zahrádkami a zkrášlováním okolí našich
obydlí. Radost je se na upravené trávníky
a záhony podívat. Těch, kteří se snad zásadně těmito pracemi nezabývají, stále ubývá.
V letošním roce se spousta z nás pustila do
kácení nejen náletových dřevin. Děkuji všem,
kteří respektují nařízení o pokácení stromů, byť
se nacházejí na jejich pozemku. Takto alespoň
předejdeme případným sousedským sporům.
Hromadí se mi tu spousta žádostí o opravu místních komunikací. Sice máme slíben
recyklát z předpokládané opravy silnice I. třídy
Vrchlabí – Harrachov, do dnešního dne však
není jasné, kdy k této rekonstrukci dojde. Nutné opravy výmolů budou řešeny dovozem kunčické drti, či jiným drobným kamínčím. Návoz
bude probíhat v měsíci květnu. Opravu místní
komunikace kolem obřadní síně, na Přívlace
zbytek cesty k hasičské zbrojnici a případně
cestu ke sportovnímu areálu Homole budeme
řešit s pomocí vypsaných dotačních programů.
Rozpočet na jejich opravu je připraven.
K 15. březnu byla ukončena lyžařská sezóna v našem lyžařském areálu Homole. Protože
o kvality těchto sjezdových tratí není dostatečně velký zájem, hlavně z řad Vás, ponikelských,
není finanční bilance v kladných hodnotách.
O to více potěší slova přespolních lyžařů,
kteří přirovnávali upravenost našeho areálu
k zahraničním střediskům. Osud lyžařského
vleku bude řešen, bohužel se nemůžeme rovnat horským střediskům v okolí, můžeme pouze nabídnout lidský a přátelský přístup, nízké
ceny a rodinnou atmosféru bez front. Uspořádání „Posledního skluzu“ bylo krásnou tečkou.
Slalom na pekáči byl velmi náročný a prokázat
zdatnost při jízdě nahoru pomocí vleku bylo
pro některé nedosažitelné. O to větší radost
byla, když se to závodníkovi podařilo. Alespoň
kousek. Někteří zvládli i slalom na nafukovací
matraci, samozřejmě ve velmi lehkém letním
oblečení. Děkuji organizátorům, Krakonošovi, který nesměl chybět, a všem, kteří si tento
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závod nenechali ujít.
Další velmi zdařilou akcí pro děti byl Maškarní candrbál. Opět musím pochválit perfektní organizaci a nápady. Budeme se těšit opět za
rok.
Určitě jste si všimli, že byl vyklizen nepořádek za ponikelským hřbitovem. Jen mi je líto,
že někteří snad ze zvyku opět začali zakládat
skládku, která byla tak pracně odstraněna. Je
jasné, že většina z Vás to dělá z toho důvodu,
že vytřídí odpad a je Vám líto dávat do popelnice staré větve a věnce, které je možné spálit.
Bohužel nejsme všichni dostatečně zodpovědní, proto byla umístěna za hřbitov velká
popelnice na veškerý odpad ze hřbitova. Prosím všechny, aby odpad odkládali do této přistavené popelnice. Skládku za hřbitovem přeci
nechceme. Děkuji.
Zároveň děkuji všem, kteří třídí odpad.
Je to až neuvěřitelné, kolik odpadu vytřídíme. I když se změnily podmínky, které jsou
pro obec stále nevýhodnější, budeme se snažit
třídění odpadu zachovat a rozšiřovat. Mimo
žluté pytle na plasty z domácností, žluté pytle
na PET láhve, oranžové na nápojové kartony, šedé pytle na kovový odpad je k dispozici
zelená popelnice na drobný elektroodpad. Ta
je umístěna před OÚ Poniklá. Pokud bude
o tento sběr větší zájem, budou zřízena i další
odběrová místa. Protože jsme nebyli spokojeni
se službou odvozu tříděného odpadu, rozhodli jsme se řešit tento problém s HD Krakonošův ranč. V současné době jsme ve „zkušební
době“. Uvidíme.
Upozorňuji, že jízda autem po loukách je
trestný čin. Letos se to opět několikrát opakovalo. Jsme v živém jednání s Policií ČR a nebudeme slepě přihlížet tomu, že někdo snad
z pubertálních pohnutek, nezodpovědnosti,
nebo jenom z frajerství majitelům činí škody. Současně apeluji na naše piráty silnic, aby
alespoň trochu brali ohledy na další účastníky silničního provozu, hlavně děti, které tudy
chodí do školy a ze školy. Je jen otázkou času,
kdy by se něco mohlo stát. Jakožto další motorista jsem již dvakrát skončila v příkopě kvůli
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riskantní jízdě nejmenovaného vozidla. Možná mě trošku zkouší, většinou však mám ale
s sebou svoje děti, proto bych upřednostnila
„zkoušky“ jiného charakteru.
Ještě bych chtěla opět zmínit naši vyhlášku, která zakazuje volné pobíhání domácího
zvířectva na veřejných prostranstvích. Stále
zmíněný problém opakuji a stále musím řešit
stížnosti občanů, kterým cizí pes zničil jejich
majetek, ohrožoval děti, roztahal odpad z pytlů, které byly připraveny na odvoz. Protože
jsem člověk trpělivý, bude tento problém řešen
dvěma upozorněními na nedodržování vyhlášky. Třetím dopisem již bude vyměřena pokuta
podle platné vyhlášky. Buďme k sobě ohleduplní, nelze přeci donekonečna zavírat oči před
nezodpovědností ostatních.

Na závěr vyzývám všechny dlužníky, žijící
v obecních bytech, aby urychleně řešili svoje
prohřešky. Je možné dluh uhradit jednorázově nebo domluvit splátkový kalendář. Již teď je
řešen tento problém s právníky.
Poslední slova budou patřit těm, kteří si
vzali pod patronát hřiště u Jizery. Musím přiznat, že zde odvedli kus dobré práce, i když
k osobám samotným mám nejednu výhradu.
Doufám, že hřiště budou moci využívat i další
děti a dorost, protože je to vlastně jediný prostor, kde se mohou mládežníci v dolení Poniklé
vyžít. Snad se aktivity zde pořádané neomezí
pouze na akce „chlastací“. Také je třeba vědět,
co si mohu dovolit a co již je zakázáno. Posbírat
větve, porazit nálet, spálit listí – ano. Rozebírat
sousedům kůlnu, kácet velké vzrostlé stromy –

Kdo je na fotografii?
Vážení spoluobčané, chtěla jsem Vás poprosit, jestli někdo z Vás nepozná alespoň
někoho na této fotografii. Kdyby se chtěl někdo podívat na originál, mám ho u sebe.
Starostka
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nelze. Nejlepším řešením je se hned na začátku
dotázat majitele pozemku, zda zde mohu něco
podnikat. V Poniklé se tento postup praktikuje
pouze zřídka, proto mohu být pouze ráda, že
se právě v těchto místech neděje nic, coby měly
řešit nadřízené orgány. Zatím.

Míla Kavánová
starostka obce

Pohádkový les
Tradiční Pohádkový les se bude konat
27. června 2009 od 13:00 hodin. Začátek v areálu Homole. Prosíme pohádkové postavičky,
dobrovolníky k organizaci, aby se hlásili na OÚ
Poniklá. Nebojte se přihlásit sami, jsme naučení vždycky obtelefonovávat skalní „pomocníky“, rádi uvítáme do našich řad i další. Je to sice
velmi namáhavé, ale za to to stojí.
Míla Kavánová
starostka obce

Děti, pozor silnice!
Letos byl tento projekt také věnován dětem
z mateřských školek. Pan starosta Vladimír
Richter byl pověřen vedením Libereckého
Krajského úřadu a předal osobně pro všechny

dětičky ve školce reflexní vesty. Děti jsou teď
na dálku vidět. Děkujeme
Míla Kavánová
starostka obce

Prodej pozemků
MO ČRS Jilemnice se snaží zlegalizovat přívod vody do pstruhové líhně. Jedná se
o stávající přívodní potrubí od kanalizační
šachty ppč. 296/1 č. p. 12 do rybníčka nad líhní
ppč. 2731/3. MO ČRS Jilemnice proto žádá
o odkoupení ppč. 2732/1 o rozloze 158m2,
která je ve vlastnictví obce Poniklá, aby potrubí
mohlo být vedeno touto parcelou.
Obyvatelé domu čp. 412 žádají o odprodej
okolních pozemků: stpč. 237 (49m2), ppč.
353/3 (225m2), ppč. 353/2 (374m2) a ppč.
353/4 (665m2).
Při prodeji domu nebyly prodány okolní
pozemky, takže majitelé jednotlivých bytů teď
vlastně nemají přístup ke svému majetku.
OÚ Poniklá

Pan starosta Vladimír Richter byl pověřen vedením Libereckého Krajského úřadu a předal osobně
pro všechny dětičky ve školce reflexní vesty.

foto: OÚ Poniklá
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Obec Poniklá nabízí k odprodeji: - Cena dohodou

Ručně vyráběný kovaný plot

Plechovou kůlnu

Výsuvný žebřík, 12 m, dlouhá léta nepoužívaný

Nádrž na vodu
14
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
V nedávné době se narodili dva noví občánci Poniklé - Honzík Kubín a Jakub Jindřišek.
Šťastným rodičům blahopřejeme.

Jubilanti v březnu a dubnu
V měsíci březnu a dubnu oslavili životní jubilea:
Jan Šimůnek
Ivona Tichánková
Ladislav Kalenský
Jaroslav Martinec
Jiřina Hejralová
Jiří Pajer
Jaroslav Lukeš
Všem oslavencům gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví v jejich úctyhodném věku.

Rozloučení
V posledních měsících nás opustili:
Eduard Patočka
Otília Jánošíková
Miroslava Zimčáková
Loučíme se s nimi. Upřímnou soustrast všem
pozůstalým.
Připravil obecní úřad

Poděkování
Co nejupřímněji děkujeme všem, kteří se přišli
rozloučit s panem Eduardem Patočkou. Děkujeme panu Čížkovi za jeho milá slova, za projevená slova soustrasti a květinové dary.
zarmoucená rodina

foto: Bára Konvalinková
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Škola a školka

Zprávy ze školy a školky
Krtek ve školce
Přijměte moji velkou omluvu, že se ozývám až teď, ale jak všichni víte, v zimě my, krtci, raději spíme. Ale jarní sluníčko mě už dále
zahálet nenechá, a tak vám zase budu vyprávět,
co se u nás ve školce celou tu zimu dělo.
Na konci ledna až ke mně do pelíšku byla
cítit vůně dobrot – sušená jablíčka, zelenina i křupavý chléb. Protože já mám rád něco
úplně jiného, tak jsem to zvířátkům v lese rád
nechal. Že nevíte, kde jsou ta šťastná zvířátka?
U krmelce hodného pana myslivce Václavíka, který nám o zvířátkách povídal, ukazoval
jejich stopy a dodal ještě nějaké zajímavosti.
Třeba nám ukázal kouzelnou hůlku. Že ji chcete vidět také? Zajděte za ním, rád vám ji ukáže
také. Zpět do školky jsme si přinesli sklenici sladkého medu a věřte, že jsme ji vymlsali

Na návštěvě u pana myslivce Václavíka

docela rychle.
Během ledna a února nad mojí hlavou
svištěly kluzáky, pekáče i běžky. Z počátku byly
otřesy a díry ve sněhu časté, ale na konci už
byly všechny děti na sněhu jako doma. Svoje
síly a umění si nakonec změřily při závodech
na všem. Chtěli byste znát vítěze? Byli to všichni moji kamarádi, kteří vyhráli nad leností
a pohodlností. Na umístění vždycky nezáleží.
Během té dlouhé zimy si děti povídaly o zimě, sněhulácích, o ptáčcích i zvířátkách v lese.
Poznávaly různé materiály, dozvěděly se, jak
se chránit před nemocemi, navštívily cirkus
i Eskymáky. Muzicírovaly s muzikantem na
cestách, poznávaly domácí zvířátka i život
kolem vody.
Konečně je tu březen. Sněhu je ještě dost,
mrazu také, ale to jméno BŘEZEN už přece
trochu hřeje. Proč jsou děti tak svátečně oble-

foto: MŠ Poniklá
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čené? Aha, už vím. Na cestách není už tolik
obávaného sněhu a ledu, a tak mohou konečně jet na kratší výlet. Tentokrát na pohádku
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE do Jilemnice.
Postava Ježibaby asi inspirovala paní učitelky, protože děti společně s rodiči vyráběly
jedno odpoledne čarodějnice a technikou kašírování dva vypasené vepříky – pokladničky.
Výrobky byly velmi zdařilé a jistě zdobí nejednu domácnost.
A protože pohádek není nikdy dost, vydaly
se děti ještě na opačnou stranu a chtěly se naučit čarovat jako Honza. Myslíte, že to zvládly?
I Honza nakonec pochopil, že lepší než kouzla
a čáry jsou šikovnost našich rukou a rozum
vlastních hlaviček. Vím, jsou ještě trochu
maličké, ale divili byste se, co se tam vejde.
Když roztál sníh, vůbec se jim nelíbilo plno
odpadků okolo školky i po celé obci. A jednoho dne, když jsem vykoukl z krtičiny, abych se
podíval, co se to děje, kolem vodárny Keříček
běhali mí kamarádi v rukavicích a s kbelíčky.
Za chvilku, jako mávnutím kouzelného prout-

Škola a školka
ku, bylo všude čisto. Jak dlouho to vydrží? To
záleží na nás všech.
Když tak krásně uklidili, chtěl jsem je
pozvat k sobě, do „Říše všech krtků“. Děti to
zkoušely, hrabaly se v hlíně, ale nepodařilo se.
Zato vědí, co a kdo všechno v té naší „ZEMI“
je. Můžete se přijít do školky podívat, všechno
mají nalepené a nakreslené. A aby naše Země
zůstala stále krásná a zdravá, učily se ještě děti
třídit odpad a nacházet možnosti šetření přírodních zdrojů. Už vím, že když budu třídit třeba papír, zachráním několik stromů a dokonce
bych si uměl vyrobit vlastní papír. Není sice
krásně bílý a rovný, ale dětem se také líbil.
Ale není to jen příroda, co mají děti rády.
Někdy vyrobí třeba jenom dárky, jindy zajdou
s písničkami a tanečky mezi naše dědečky
a babičky. Vždy s velkým úspěchem.
Jo, ještě jsem vám zapomněl říci, děti mě
také vzaly na výlet vláčkem. Stejně jako někteří
jsem jel poprvé. Byla to nádhera. Hodný pan
strojvůdce nás vzal do řídicí kabiny a nechal

A jednoho dne, když jsem vykoukl z krtičiny, abych se podíval, co se to děje, kolem vodárny Keříček běhali mí
kamarádi v rukavicích a s kbelíčky.

foto: MŠ Poniklá
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Škola a školka

nás troubit i řídit. A vůbec nejlepší to bylo
v tunelu.
Mezi dětmi se mi moc líbí a rád bych je
pozval k sobě. Kouzlit sice neumím, ale určitý
plán už mám. Držte mi palce, ať se to podaří,
a já vám o tom příště napíšu.
Kamarád všech dětí – Krtek
Lenka Scholzová

Zápis dětí do MŠ v Poniklé
Tímto oslovuji všechny rodiče, kteří
uvažují o zapsání svých dětí do MŠ v Poniklé
pro následující školní rok 2009/2010 i v jeho
průběhu (během roku přijímáme děti pouze
v ojedinělých a opodstatněných případech), že
zápis se bude konat v úterý 12. května 2009 od
13,30 do 17,00 hod. v budově MŠ.
Před zápisem je třeba navštívit se svým
dítětem dětského lékaře, který Vám předem
potvrdí přihlášku, kterou si můžete vyzvednout v předstihu v MŠ, v čekárně MUDr.
Šabata nebo stáhnout z internetových stránek
MŠ Poniklá (http://ms.ponikla.cz).
Co Vám nabízíme: Provoz od 6,30 do
16,30 (zohledněno dojíždění rodičů za prací).
Přijímáme děti od dvou let (k docházce pravidelné i omezené pobíráním rodičovského
příplatku – od 2 do 3 let pět dnů v měsíci, od
3 do 4 let na čtyři hodiny denně či pět dnů
v měsíci). Vlastní školní vzdělávací program vycházející z poznávání přírody a společenských
vztahů. U mladších dětí postupné vstávání pro
nespavce, předškoláci odpočívají pouze na molitanech asi ½ hodiny + příprava na vstup do
ZŠ.
Nadstandardní aktivity:
plavecký výcvik pro starší děti
lyžařský výcvik běžecký
hudebně pohybové činnosti
logopedii
Podle nabídky (asi 1x za měsíc) návštěvu
kulturní akce (divadla, výstavy, koncerty, ukázky činností některých spolků, např. hasiči,…)
Společná výrobní odpoledne pro rodiče
a děti.
Podrobnější informace naleznete i na www.
ponikla.cz; rubriky: ZŠ a MŠ.
Na Vaši návštěvu se těší Lenka Scholzová
a kolektiv MŠ

Lenka Scholzová

Dva pohledy
Exkurze 3. – 7. třídy do Liberce
Dne 26. března jsme jeli na výlet do Liberce
zhlédnout blok dokumentárních filmů s názvem Jeden svět 09, které nám ukazovaly děti,
co dělají třeba v Indii, Africe apod. Potom jsme
se přesunuli na velký veletrh dětských knih,
kde byla na výběr spousta knih, časopisů, skládanek, kvízů atd. Na veletrhu bylo mnoho
dětí z jiných škol. Hodně se mi líbily notýsky,
které jsme si mohli buď vyrobit, nebo koupit,
také jsme mohli moderovat v televizi buďto
v nějakém dokumentárním filmu, nebo v televizních novinách. Dále tam byla spousta kvízů,
ve kterých jsme mohli něco vyhrát. Tento výlet
se mi velice líbil a jsem rád, že jsem si koupil
knížku, kterou jsem si přál.
Štěpán Rypl, 6. třída

Když jsme dojeli autobusem do Liberce,
šli jsme nejdříve do studia, kde nám promítli takové filmečky o chudých lidech. Třeba
Náramky od Kamar, která žije v Indii, nechodí
do školy a místo školy musí vyrábět náramky,
aby se dokázali vůbec uživit. Také o klukovi
ze skládky, který na tom byl ještě hůř. Žije
v Dakaru na skládce, sbírá tam kovy a prodává
je, aby měl něco k snědku. Byl tam také film
o citlivých záležitostech, byl o pubertě. Také
jak holky hrály fotbal i přes zákaz nařizovaný
náboženstvím. Nejvíce se mi líbil film o klukovi ze skládky, bylo mi ho líto.
Když to skončilo, šli jsme na výstavu
dětských knih. Tam se mi moc líbilo.
Vysoutěžil jsem krásný časopis a koupil jsem
si dobrodružnou knížku. A také jsem si vyrobil
svoji vlastní knížku. Bylo to velmi pěkné.
Vojta Hušek, 6. třída

Děkujeme Krajskému úřadu Libereckého
kraje za dotaci na autobusovou dopravu, díky
níž měly děti cestu zdarma.
ZŠ Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Jarní turnaj ve stolním tenisu

Výsledky turnaje:

V neděli 5. dubna uspořádala TJ Sokol
Poniklá pokusný 1. ročník turnaje ve stolním
tenisu.
Turnaj byl zahájen losováním do skupin
v 9,00 hod. Bojovalo se ve třech kategoriích
– žáci, ženy a muži.
Děti a ženy soupeřily v jedné skupině
každý s každým na tři vítězné sety.
Muži hráli ve dvou skupinách po 6 hráčích,
také na tři vítězné sety.
Děti a ženy skončily po odehrání skupin. Bohužel hned ve druhém zápasu se zranil jeden z favoritů Leoš Kraus, natáhl si sval
a musel odstoupit z turnaje. Muži absolvovali
po skupinách pavouka, kde 8 nejlepších
hrálo křížem čtvrtfinále, semifinále a potom
o konečné pořadí od 8. místa nahoru. Ještě
před čtvrtfinále se uskutečnil vložený turnaj ve čtyřhrách bez rozdílu věku a pohlaví.
Závěrečné finále proběhlo při výborné divácké
kulise. Všichni účastníci a diváci se semkli
u finálového stolu a fandili.
Myslím, že k vidění byl velmi dobrý stolní
tenis. Během turnaje pořadatelé samozřejmě

Děti
1. Novotný Tomáš
2. Vinklář Petr
3. Pírko Lukáš
Ženy
1.Kocourová Michaela
2.Petrušková Zdena
3.Soukupová Petra
Muži
1.Paulů Jiří
2.Šimůnek Josef
3.Grimm Zdeněk
4.Sedláček Jaroslav
Čtyřhry
1.Šimůnek – Malík
2.Kocourová – Paulů
3.Grim - Petruška
nezapomněli na žaludky účastníků. V improvizovaných podmínkách, na chodbě tělocvičny,
se podával páreček nebo teplá sekaná. Zapít
to také bylo čím. Turnaj skončil okolo 13,00
hodiny.

V neděli 5. dubna uspořádala TJ Sokol Poniklá pokusný 1. ročník turnaje ve stolním tenisu.
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Poniklá - Rezek - výsledky:
1. Brýdl Pavel
čas: 0:39:16,8
2. Linhart Radek
čas: 0:39:38,1
3. Podroužek Dušan
čas: 0:40:13,4
Nápad uspořádat turnaj se rodil již od
podzimu, kdy při základní škole vznikl
kroužek stolního tenisu pro děti pod vedením
Mgr. Jiřího Paulů. Škola zakoupila 4 nové
stoly a děti každé pondělí trénují. Zároveň se
každou středu odpoledne schází v tělocvičně
muži, někdy i v počtu 12. Celkem se zde přes
zimu vystřídalo zhruba 20 stolních tenistů –
mužů. Proto trochu zamrzí, že z tohoto počtu
se turnaje zúčastnili pouze 4 hráči. Přitom
turnaj jsme pořádali hlavně pro ně. Možná si
o to víc zahráli ti, co dorazili. Omluvou pro
nezúčastněné snad může být první opravdu
krásný jarní víkend. Asi byla chyba, že turnaj
se neuskutečnil o 14 dní dříve. Ale nezoufáme,

TJ Sokol Poniklá
plánujeme i podzimní turnaj, tak snad příště
bude tělocvična praskat ve švech.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
zúčastněným za bojovnost a doufám, že se
příště zase sejdeme.
Za TJ Sokol Poniklá Ladislav Soukup

Poniklá – Rezek
V neděli 26. 4. 2009 uspořádala TJ Sokol
Poniklá a Český autoklub Poniklá již 27. ročník
běhu do vrchu Poniklá – Rezek (aneb běh rozkvetlou třešňovou alejí). Závod byl opět
zařazen do Saucony Českého poháru v bězích
do vrchu.
Běželo se za krásného, ale větrného počasí
. Letošní účast byla za posledních 7 let největší.
Na startovní čáru se postavilo 83 závodníků
z celé ČR a 2 běžci z Polska.
Tímto bych chtěl poděkovat všem
pořadatelům, sponzorům a také obsluze restaurace Pod břehem za příjemné prostředí při
zakončení závodu a dobré občerstvení.

Na startovní čáru se postavilo 83 závodníků z celé ČR a 2 běžci z Polska.

Za TJ Sokol Poniklá Ladislav Soukup

foto: TJ Sokol Poniklá
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
145 let ponikelského ochotničení
Přátelé, přijměte naše pozvání a přijďte
s námi oslavit výročí vzniku nejstaršího ponikelského spolku.
Když v památném roce 1864 přikodrcal
se svou komediantskou károu potulný loutkoherec Bažant, nastal dějinný zlom vývoje naší
milé občiny! Ponikelští nadšenci totiž nezaváhali a jali se své pimprlové protějšky napodobovati – vypravili své prvé divadlo. Od té doby
prošlo Thaliinými chrámy na 7 generací herců
i diváků, kteří byli přítomni u více než 700 premiér!
Je nač vzpomínat a je také co ukázat z našeho současného obcování s múzou.
Program oslav nalezne laskavý čtenář na
zadní obálce tohoto cancálku. Neodpustíme si
však přesto možnost rozvinouti zde popis jednotlivých akcí:
V pátek 22. května vás budeme očekávat
na vernisážích dvou výstav. Ta prvá je zapůjčena z Muzea českého amatérského divadla
v Miletíně a rozprostře před nás krásu nejhezčích malovaných opon z celé vlasti. My
k této výstavě připojíme originály přívlacké
a jestřabské opony a také návrh nové ponikelské malované opony Tuláček bojující (zobrazuje ponikelského „Achilla“, který se sám
hrdinně roku 1866 postavil Prusům přes naši
ves táhnoucím). Druhá výstavka pak bude patřit ohlédnutí za historií ponikelského divadla.
Obě výstavy budou přístupné i v následujících
dvou dnech.
O našich dějinách bude řeč zejména na
večeru při svíčce. Pátráním v archívech i mezi
pamětníky jsme shromáždili množství (leckdy
dosud nezveřejněných) zajímavostí o konání
našich předchůdců. Svými vzpomínkami nás
také potěší několik pamětníků dob minulých.
Promítneme si staré fotografie a také zhlédneme speciálně pro tuto příležitost natočené animované filmy o některých zvláště pikantních
příhodách ponikelských herců. A až oficiální
program skončí, budeme moci posedět dlou-
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ho do noci a nad sklenkou dále debatovat nad
osudy ochotnictva…
V sobotu 23. května si protáhneme tělo na
turistickém pochodu, kterým navštívíme místa, kde se u nás všude hrávalo divadlo. Trasa
není náročná – 8 km zvládne každý, navíc nás
čekají četné zastávky. To když si budeme povídat něco málo o historii navštívených míst,
nebo když budeme na jednotlivých stanovištích soutěžit. Připraveny jsou mimo jiné ukázky slavných dramat, které budou odehrány
na jednotlivých zastaveních. Postaráno bude
i o možnost drobného občerstvení. Cestovat
budeme z Maříkova (kam dojedeme vlakem)
přes Jilem a Přívlaku do hoření Poniklé.
V tuto chvíli již bude pilný návštěvník
našich akcí vědět o minulosti úplně vše a bude
jistě zvědav i na plody současnosti. Ty si představíme shlédnutím pohádky O dvanácti měsíčkách, které pro nás nachystala mateřská škola.
Uvidíme tak prvé umělecké krůčky budoucích
hvězd. Každý, kdo již někdy nakoukl do tohoto
inkubátoru budoucích hereckých celebrit, vám
jistě návštěvu školky doporučí.
Večerní představení pak bude patřit nejslavnější ponikelské inscenaci, kterou je bezpochyby Krvavý román. S touto zpěvohrou v režii
Pavla Plichty jsme již sjeli širé okolí (bude to
již 18. uvedení), doma ji ale sehrajeme teprve
podruhé! Zajímá vás, s čím jsme se probojovali
na národní přehlídku venkovských divadel?
Nu a večer se poveselíme na pátém divadelním PoPlesu. Zahraje nám výborná kapela
Koneckonců a v tombole nás čekají mimořádně lákavé ceny (doživotní divadelní abonmá,
LCD TV, řádně vykrmený krocan…)
V neděli 24. května si dáme dopoledne pauzičku, načerpáme sílu a odpoledne se
můžeme těšit na premiéru pohádky O Honzovi a princezně Zlatovlásce. O pohádce si laskavě přečtěte v níže připojeném povídání.
Pevně věříme, že si z naší nabídky vyberete akce svému srdci blízké (nejlépe všechny)
a přijdete s námi slavit.
Vstupné na veškeré akce je dobrovolné!

Pod horami - březen - duben

Zkoušíme novou pohádku!
Milé děti (a pochopitelně nejen vy), těšte se! Chystáme pro vás Pohádku o Honzovi
a Zlatovlásce. V režii Pavlíny A. Holubcové se
na jevišti představí 14 našich mladých umělců.
Pro většinu z nich to bude první představení
v našem souboru, někteří si však již lesk slávy
ozkoušeli. Obsazení jednotlivých rolí je následující:
Osoby a obsazení:
Král Dobromil - Martin Psota
Královna Helena - Bára Kavánová
Princezna Zlatovláska - Anička Nechanická
Princezna Milada - Anežka Loukotová
Princ Jaromil - Zbyněk Holubec
Princ Radostín - Honza Švec
Bobeš, sluha na zámku - Michal Holubec
Kuba, sluha na zámku - Michal Novák

Deníček ponikelského ochotníka
Čarodějnice Radaza - Petra Psotová
Dajmón - Pavel Holubec
Máma - Adéla Hrubá
Honza - Jan Danihelka
Maryška - Lucie Nováková
Stařeček - Michal Novák
...
Hudba - Jára Vojtíšek
Světla - Jára Hlůže
Scéna - Pavlína A. Holubcová
Kostýmy, masky - Markéta Hrubá
Inspice - Eva Loukotová
Nápověda - Eva Holubcová a Jiří Řehořek
Režie - Pavlína A. Holubcová

V režii Pavlíny A. Holubcové se na jevišti představí 14 našich mladých umělců.

připravil a sepsal Tomáš Hájek

foto: Ponikelský ochotník
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Ponikelský kulturník
PINKLAW DANCE
Na první soutěž jsme jeli do Dvora Králové, kam nás vezli někteří rodiče, kterým chceme moc poděkovat za jejich ochotu a trpělivost. Umístili jsme se na osmém místě, což
pro nás bylo moc příjemné překvapení. Mysleli jsme si, že budeme poslední a hle, nebylo tomu tak. Na druhou soutěž jsme vyrazili
vlastním autobusem. Tato soutěž se konala
v Rychnově nad Kněžnou a příliš se nevydařila. Některé kroky se nám vytratily z hlavy
a parket byl velmi malý na 24 soutěžících.
I přesto jsme nebyli poslední, nýbrž předposlední, ale i to je pro nás úspěch. 18. 4. jsme
navštívili Týniště nad Orlicí, zde jsme úspěšně odtancovali, ale bohužel kvůli neodkladným záležitostem jsme museli odjet domů,
ale umístili jsme se na sedmém místě. 25. 4.

Pinklaw Dance
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Sponzoři děkujeme!
Taneční kroužek PINKLAW
DANCE děkuje sponzorům,
kteří přispěli na autobusovou
dopravu na soutěže.
OÚ Poniklá 3000,- Kč
ZŠ v Poniklé 1000,- Kč
Autodílna Paska a syn 3000,- Kč.

nás čeká ještě jedna poslední soutěž v Čáslavi
a tam jistě úspěšně zakončíme nás taneční rok
2009 – jistě ne poslední.
Nikol Chrenková

foto: Nikol Chrenková
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Kulturní a sportovní akce v
Poniklé
16. 5. 2009
Cyklovýlet
Další z cyklovýletů pořádaných TJ Poniklá se uskuteční dne 16. 5. 2009 v 9,00 hod. od
Obecního úřadu v Poniklé. Trasa nás tentokrát zavede do Navarova a bude dlouhá asi
37 km.
17. 5. 2009
Volejbal
V 10:00 začíná v tělocvičně utkání našich
žen Krajské ligy ve volejbale.
17. 5. 2009
Satori
Jarní koncert vokálně - instrumentálního
souboru Satori v Poniklé
22. - 24. 5. 2009
145. let ponikelského ochotničení
Oslavy 145 let ponikelského ochotničení. Program naleznete v rubrice „Z deníčku
ponikelského ochotníka“.
23. 5. 2009
Fotbal
Od 17:00 na fotbalovém hřišti. Hraje TJ
Poniklá - FK Košťálov C.
30. 5. 2009
Volejbal
V 10:00 začíná v tělocvičně utkání našich
žen Krajské ligy ve volejbale.
31. 5. 2009
Den dětí
SDH Poniklá – družstvo žen pořádá
zábavně-sportovní odpoledne pro nejmenší
(do 5. třídy ZŠ). Začátek od 13:00h na malém
hřišti ,,na Ruzyni“. Lehké občerstvení pro děti
i rodiče zajištěno.
Překvapení dne: Ukázka výcviku poslušnosti vojenského psa

Kulturník
31. 5. 2009
Okolo Poniklé
Další z turisticko-poznávacích procházek se uskuteční v neděli dne 31.5.2009. Start
jako obvyklé v 9,00 hodin u Obecního úřadu
v Poniklé. Trasa bude opět asi 15 km dlouhá
a povede v okolí naší obce.
Informace pro zájemce o turistiku poskytne ing. Jaromír Jirouš (tel.: 604 728 420)
6. 6. 2009
Fotbal
Od 17:00 na fotbalovém hřišti. Hraje TJ
Poniklá - Sokol Rovensko B
20. 6. 2009
Volejbal
V 10:00 začíná v tělocvičně utkání našich
žen Krajské ligy ve volejbale.
27. 6. 2009
Pohádkový les
Tradiční Pohádkový les začíná ve 13:00
ve sportovním areálu Homole (u koupaliště).
Více v rubrice „Zprávy z obce“.
4. 7. 2009
Oslavy 120 let SDH Přívlaka
Oslavy se budou konat jako vždy na
Benátkách. Protože slavíme 120 let, bude připraven bohatý doprovodný program včetně
soutěží pro děti i dospělé, promítání histore
sboru, jízda na koni atd.
redakce

Kulturní a sportovní akce TJ
Sokol mimo Poniklou
Sokolské aerobní cvičení:
Se sestavami se představíme dvakrát
v Jilemnici, a to 12. 6. 2009 na sokolských
slavnostech a 18. 7. 2009 v rámci Krakonošových letních podvečerů. Vystupovat budou
všechny kategorie, které u nás cvičí.
Vokálně – instrumentální soubor Satori :
10. května 2009 - Jarní koncert v Horní
Branné
TJ Sokol Poniklá
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MČstské KINO Jablonec nad Jizerou

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

sobota 16.5. v 18.00 h.

POHÁDKY NA DOBROU NOC

Animovaný americký irokoúhlý film studia Walta Disneye (99 min.) v þeském znČní.
Dobrodruná komedie, ve které pohádky, vyprávČné na dobrou noc, zaþínají oívat ...

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda 20.5. v 19.45 h.

EL PASO

ýeské filmové drama reiséra OldĜicha Trojana (98 min.)
vás zavede do kotle vání, emocí a ivelnosti ...

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

sobota 23.5. v 18.00 h.

PěÍBċH O ZOUFÁLKOVI

Americký dobrodruný animovaný film (94 min.) v þeském znČní.
Filmová verze PĜíbČhu o Zoufálkovi je pastvou pro oþi i dui kadého diváka.

pĜístupný

Vstupné 65,- Kþ

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

stĜeda 27.5. v 19.45 h.

SEDM IVOTģ

Americké irokoúhlé drama (123 min.).
Sedm jmen. Sedm cizincĤ. Jedno tajemství.

pĜístupný (12)

Vstupné 70,- Kþ

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

sobota 30.5. v 18.00 h.

BOLT  PES PRO KADÝ PěÍPAD

Dalí celoveþerní animovaný film studia Walta Disneye pro malé i velké diváky (103 min.)
v þeském znČní. Pro superpsa BOLTA je kadý den plný dobrodruství, nebezpeþí a intrik ...

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda

3.6. v 19.45 h.

PODIVUHODNÝ PěÍPAD BENJAMINA BUTTONA

Americké romantické drama (166 min.). Benjamin (Brad Pitt), þerstvý padesátník,

je se svým ivotem celkem spokojený, navíc se nedávno zamiloval. Místo stárnutí vak zaþíná mládnout,
co se mu zprvu líbí. Dokáe proívat svĤj ivot v opaþném smČru a mládnout vedle své pozvolna stárnoucí lásky?

pĜístupný (12)

Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 6.6. v 19.45 h.

YES MAN

pĜístupný (12)

Americká komedie s Jimem Carreyem v hlavní roli. SkuteþnČ se vyplatí na ve reagovat slĤvkem ANO? Vstupné 60,- Kþ

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

stĜeda 10.6. v 19.45 h.

A TAK MOC Tċ NEERE

Americká komedie s Benem Affleckem a Jennifer Aniston v hlavních rolích (129 min.).
Natvrdo a na rovinu podaná PRAVDA o muích.

pĜístupný (12)

Vstupné 65,- Kþ

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

pátek 12.6. v 19.45 h. !

MILIONÁě Z CHATRýE

Americké irokoúhlé drama (120 min.). PĜipravte se na to, e MilionáĜ z chatrþe
ve vás najde emoce, o kterých jste tĜeba ani nevČdČli, e je jetČ máte.
Film získal þtyĜi Zlaté glóby (nejlepí film, scénáĜ, reie, pĤvodní hudba).

pĜístupný (12)
Vstupné 60,- Kþ

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

stĜeda 17.6. v 19.45 h.

ZNOVU 17

Americká komedie. Zvládli byste tu situaci? Svá nejlepí léta u máte nenávratnČ za sebou,
kdy v tom se jakýmsi zázrakem ocitnete znovu v kĤi mládČte. Je vám zase sedmnáct ...

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- Kþ

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

sobota 20.6. v 19.45 h.

STRÁCI - Watchmen

irokoúhlé koprodukþní akþní sci-fi (GB, USA, Kanada), 163 min.
Film natoþený podle jednoho z nejúspČnČjích svČtových komiksĤ vech dob.

pĜístupný (12)

Vstupné 60,- Kþ

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

stĜeda 24.6. v 19.45 h.

MARLEY a já

Americká irokoúhlá rodinná komedie (111 min.) s Jennifer Aniston v hlavní roli.
Vechno bylo perfektní, dokud se neobjevil Marley ...

pĜístupný

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 27.6. v 19.45 h.

GRAN TORINO

Americké drama (117 min.) s Clintem Eastwoodem v hlavní roli.
Silný pĜíbČh neústupného váleþného veterána Walta Kowalského ...

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- Kþ

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

stĜeda

1.7. v 19.45 h.

RYCHLÍ A ZBċSILÍ

Americký irokoúhlý akþní film (99 min.). Nový model. PĤvodní souþástky
ýtvrtý díl slavné akþní série, opČt s Vin Dieselem v hlavní roli.

pĜístupný (12)

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 4.7. v 19.45 h.

NORMAL

pĜístupný (12)

ýeský filmový thriller (95 min.) reiséra Julia evþíka.
Vstupné 60,- Kþ
PĜíbČh legendárního sériového vraha natoþený podle skuteþných událostí, které ve 30.letech minulého století otĜásly Evropou.

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

stĜeda

8.7. v 19.45 h.

PÁTEK TěINÁCTÉHO

Americký irokoúhlý horor (98 min.).
Vítejte (a bojte se) v Crystal Lake.

pĜístupný (15)

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 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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Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši
Změny v naší škole
Němečtí „páni“ vytvořili samozřejmě
také nové podmínky i pro fungování českých škol v území, jež v r.1938 po Mnichovu připojili ke své třetí říši. Poniklá,
obec s většinou českého obyvatelstva,
měla svou českou obecnou, ale i měšťanskou školu. Ty zajišťovaly všem dětem
velmi dobré základní vzdělání. Cílem
nacistů bylo postupně snižovat úroveň
těchto škol a českým dětem v říši poskytnout jen minimum vzdělání v rodném
jazyce.
Na začátku roku 1939 měla ponikelská obecná škola 5 ročníků ve dvou třídách, chodilo do ní 93 žáků a vyučovaly
2 učitelky – Františka Horáčková (nar.
1906) a Helena Janatová (nar. 1911),
obě české národnosti. Měšťanská škola
byla trojtřídní. Navštěvovalo ji 136 žáků,
které vyučoval pětičlenný učitelský sbor
– Bohumil Matoušek (nar. 1886), Miloš
Skála (nar. 1909), Marie Horáčková (nar.
1912), Věra Volková (nar. 1910) a Božena
Rychtářová (nar. 1898). Všichni se hlásili
k české národnosti. V prvních měsících
po záboru pokračovalo vyučování v místní škole bez jakéhokoli omezení. Řada
nadaných ponikelských dětí se vzdělávala
na osmiletém gymnáziu v Jilemnici, kam
denně vlakem dojížděly. Tito studenti
začali však mít problémy. Při dojíždění
do školy totiž museli překračovat novou
státní hranici, což jim bylo postupně znemožňováno.

Již 12. prosince 1938 vyšlo Henleinovo nařízení, podle něhož se zakazovala docházka českých dětí ze Sudet do
obecných a měšťanských škol v ČSR. Pro
studium na středních školách v ČSR sice
landráty vydávaly povolení, ale studenti
se museli - např. v Jilemnici - usadit a jen
několikrát v roce se mohli dostat domů
k rodičům. Výjimek bylo velmi málo.
Nakonec nařízením vydaným v r. 1941
docházku českým žákům a studentům
ze Sudet do protektorátních škol říšský
protektor z Prahy přímo zakázal. Nacisté
dělali prostě vše pro to, aby vyšší vzdělávání v českém jazyce Čechům v Sudetech
znemožnili. Jejich cílem byla postupná
germanizace, mladí Češi měli být hlavně
lacinou pracovní silou.
Následovala další opatření a nařízení. Kromě toho, že na škole byl německý nápis, musely se do všech tříd pověsit
obrazy Adolfa Hitlera. Dokonce se hodina měla zahajovat nacistickým pozdravem „Heil Hitler“ a napřaženou pravicí,
ale to se samozřejmě běžně opomíjelo.
V roce 1940 pak přišla skutečná pohroma. Úřad vládního prezidenta pro Sudety v Ústí nad Labem rozhodl, že se české
měšťanské školy úplně zruší. České děti
v Sudetech měly nadále získávat vzdělání
jen na českých obecných školách. Ty měly
sice 8 ročníků, ale různě se spojovaly do
tříd... Úroveň vyučování tím samozřejmě
poklesla, což odpovídalo záměrům nacistů. Tak i v Poniklé zůstala pro další období okupace jen obecná škola.
Během let 1941 – 1943 proběhlo na
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základě řady nařízení mnoho změn ve
školství, které nacističtí inspektoři kontrolovali. Němčina se učila už od druhé
třídy, v nižších ročnících 3 hodiny, ve
vyšších až 7 hodin týdně. Po dokončení
školní docházky měli žáci ovládat německý jazyk – slovem i písmem. Bylo zrušeno vyučování vlastivědy, dějepisu a literárních dějin podle bývalých českých
osnov. Rovněž česká vlastenecká čítanka
byla nahrazena nezáživným časopisem
„Domov“. Pro výuku němčiny byl povinný časopis „ Wir unterrichten Deutsch“.
Mimo jiné v něm bylo mnoho propagačních fotografií s „Vůdcem“.

Od počátku r. 1945 se v ponikelské
škole musely uvolnit prostory, které měly
krátkodobě sloužit německým uprchlíkům ze Slezska. Učitelé se obávali, že by
tak žáci mohli přijít o podstatnou část
školního roku. Proto se snažili využívat
i jiných prostor, či střídavě učit ve třídách, kde zrovna uprchlíci nebyli.

Mnozí žáci, kteří ukončili takto problematickou obecnou školu, neměli
dále možnost pokračovat ve vzdělání.
Nacisté jim umožnili nanejvýš vyučení
u místních řemeslníků, mnozí byli v 15
letech nasazeni jako pomocná pracovní
síla např. u německých sedláků v okolí.
Zato se pokoušeli získat českou mládež
dokonce do své mládežnické nacistické
organizace Hitlerjugend. V prosinci 1941
dostali v Poniklé rozkaz, aby se mládež
ve věku 10 až 18 let hlásila v Jablonci nad
Jizerou, kde byla nejbližší organizace.
Reakce z Poniklé byla výmluvná - nikdo
se nedostavil.

Českým dětem v Poniklé i jiných
zabraných obcích se zase otevírají všechny školy a učitelé mohou vyučovat bez
obav. Po mnoha letech zaznívá znovu
melodie československé státní hymny.
Mnozí ze školáků ji slyší poprvé. Vidí
v očích rodičů slzy radosti a všichni věří
v lepší budoucnost.

Školy se musely zabývat i některými
činnostmi, jež nesouvisely přímo s vyučováním, ale měly pomoci při řešení
narůstajících problémů tisícileté říše. Tak
se žáci povinně podíleli na sběru starého odpadového materiálu, museli sbírat
byliny. Přitom se využívalo i doby vyučování a děti ze zemědělství mohly být
v době sklizně např. brambor až na tři
dny v týdnu uvolněny.
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Všechny tyto trampoty končí rychlým odchodem utečenců a od 3. května
1945 se v naší škole nacvičuje československá státní hymna, připravují se vlajky
k výzdobě a nenáviděný německý nápis je
nahrazen narychlo českým „Škola“.

(Zpracováno podle archivních pramenů STAR Zámrsk, Statistiky českého
školství, Pamětní knihy školy Poniklá,
vzpomínek pamětníků.)
(Pokračování příště)
Zdena Jandurová
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Radka Soukupová
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Krkonoe  svazek mČst a obcí

Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Do pedálƽ v Krkonoích
Vrchlabí: U pƎíleitosti zahájení 6. sezóny provozu krkonoských cyklobusƽ 
autobusƽ, kƎiujících nejvyí ēeského hory ze západu na východ i zpĢt, pƎepravujících
turisty i cykloturistická kola, zve koordinátor dopravy Ͳ krkonoský svazek mĢst a obcí

na akci Do pedálƽ v Krkonoích.
Uskuteēní se v sobotu 30. kvĢtna 2009.
Místem konání je, z pƎeváné vĢtiny, námĢstí ve Vrchlabí.
Jako souēást programu bude odstartován cyklistický závod. Nabízí výbĢr ze tƎí tras
rƽzné obtínosti, mĢƎících od 22 do 26 kilometrƽ, s maximálním pƎevýením 650
metrƽ. Registrace úēastníkƽ cyklistického závodu se bude konat v Regionálním
turistickém informaēním centru Krkonoe. Start závodu se uskuteēní v 11 hodin.
Pro úēastníky jsou pƎipraveny zajímavé ceny.
Ani dĢti nebudou ochuzeny o zábavu. ModerátoƎi rádia Kulíek pro nĢ pƎipravili
mnoho soutĢí.
Dne 30. kvĢtna vás budou vozit krkonoské cyklobusy zdarma!!
Více o akci Do pedálƽ v Krkonoích se dozvíte na:
www.holidayinfo.cz
www.muvrchlabi.cz
www.krkonose.eu
Zpracovala: D. Palátková
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