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Úvod

Poniklá
číslo: 136, ročník 38

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
máme tu opět nové číslo zpravodaje.
A to pěkně tučné.
Právě teď, 9. 7., kdy píšu tento úvodník jako poslední věc, která ještě zbývá
udělat před konečnou korekturou, jsem
dostal e-mail, o který bych se s vámi rád
podělil.
Ahoj, nebudu se ptát proč ještě není
zpravodaj, jistě máš připravenu omluvu,
kterou opět uvedeš ve svém úvodním slovu. Několikrát si byl mnou žádán, abys
dodržoval termín. I přes posun uzávěrky
se nic nemění. Chápu, pravděpodobně
jsi velmi pracovně vytížen, kdo z nás ale
není a dohodnuté věci dodržovat musíme všichni. Žádám tě proto o uveřejnění
inzerátu:
Obec Poniklá hledá příznivce počítačové
techniky a dobrých češtinářských znalostí, které by mohl předvést při vedení obecního časopisu “Pod horami”.
Neslibujeme velkou finanční odměnu, ale
určitě pomoc při jeho sestavování. Starostka obce.
V případě, že se nikdo nepřihlásí do vydání dalšího čísla časopisu, budeme se muset
nějakým způsobem domluvit co dál.
Míla (starostka obce)
Inzerát jsem uveřejnil na straně 49. Přišel sice 14 dní po uzávěrce, ale my se
snažíme vždy vyjít vstříc všem přispěvovatelům. Protože jsem z emailu od
paní starostky vydedukoval, že je toto
asi moje poslední slovo redaktora, chtěl
bych zde moc poděkovat všem přispěvovatelům a čtenářům našeho zpravodaje.
Bez nich by se nám totiž nikdy nepodařilo udělat z našeho časopisu takové
pěkné „počteníčko“.
Marek Kulhavý
toho času ještě redaktor
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rautis.cz. Redakce nezodpovídá za
chyby v dodaných inzerátech v rubrice inzerce.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
vodárenského systému Poniklá - Keříček byly
osloveny firmy ROTES Rokytnice nad JizeZpráva Rady obce za období od 22. dubna
rou, JAMAS Semily, HNH Hrabačov. Všem
do 8. června 2009.
firmám byly zaslány nulové rozpočty a žádost
RO ukončila výběrové řízení na obsao ředložení cenové nabídky. Otevírání obázení kiosku Bahýnko. Termín uzávěrky byl
lek se konalo 29. 5. 2009. V řádném termínu
do konce dubna. Jediným zájemcem o projsme obdrželi nabídky od všech oslovených
nájem Bahýnka byl pan Zbyšek Dvořák. Má
firem. První nabídku poslala firma HNH
zájem o celoroční pronájem. Sjednaná cena
Hrabačov na částku 1 249 025,19 Kč s DPH,
za pronájem činí 2
druhou nabídku
500,- Kč měsíčně a
JAMAS Semily na
Dovolujeme si Vás pozvat
náklady za elektricčástku 1 189 981,na oslavu
kou energii. SmlouKč s DPH a třetí
va o pronájmu byla
ROTES Rokytnisepsána na období
ce nad Jizerou na
od 15. 6. 2009 do
částku 1 300 475,15. 3. 2010.
Kč s DPH. VítěRO vzala na
konanou dne 15. 8. 2009
zem se stala firma
vědomí oznámezahájení ve 13.00 na malém hřišti
JAMAS s.r.o. Seminí MěÚ Jilemnice,
ly. Z došlých nabíodbor
životního
dek splnila všechna
Program:
prostředí, o zahákritéria a předložila
jení vodoprávního zahájení, pochod, uvítání hostů, uctění jednu z nejzajímařízení bez ústního
památky u pomníku padlých
vějších nabídek.
jednání o stavebRO opět propředání pamětních listů
ní povolení pro
jednávala postup
vodní dílo: Proproti neplatičům
předvedení námětového cvičení
pojení
vodárennájemného. Všem
ského
systému
dlužníkům
nad
ukázka historické techniky
Keříček
a Horní
5000,- Kč byly
Dola. Vodní dílo
soutěže pro malé a velké
zaslány upomínKeříček
zásobuky. Nájemníci byli
je cca 25 % obce
upozorněni
na
a vykazuje nadmožnost soudního
bytek vody. Proto
vymáhání. V příbylo navrženo využít toto prameniště a část
padě prodlení úhrad za nájemné po dobu
vody převést do vodárenského systému Hordelší než 3 měsíce je možné podat výpověď
ní Dola, který vykazuje deficitní stav. Tímto
z bytu „Bez přivolení soudu“. Prodloužení
posílením by se měl zcela eliminovat deficitní
nájemních smluv bylo také zamítnuto. Větstav v období odběrových špiček, především
šina nájemníků buď uhradila závazky ihned,
v turistické sezóně. O provedení propojení
nebo se dohodla na splátkovém kalendáři.

Činnost Rady obce

125. výročí založení
SDH v Poniklé,
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Jeden nájemník obec neoslovil.
lování požární techniky bude na ni brán zřeRO odsouhlasila provést opravu střechy
tel. Na nákup ochranných prostředků z fondu
požární ochrany Libereckého kraje nám byl
v čp. 319. V některých místech do domu zatéká a na stěnách
přiznán finančníse vytváří v bytě
ho příspěvek ve
plíseň. Předpoklávýši 27 500,- Kč na
daný rozpočet na
neinvestiční výdaopravu, zateplení
je akceschopnosti
jednotek
požára odvětrání střechy
je 85 tis. Kč. Platba
ní ochrany sbobude uskutečněna
rů dobrovolných
Kdy: 24. července
z rozpočtu bytovéhasičů obcí.
ho fondu.
RO projednáRO vzala na Start 20:00, konec 24:00 - možná i vala postup finanvědomí rozhodcování přípojek na
pozdějc.
nutí MěÚ Jilemniobecní kanalizaci
DJ Vašek hraje největší hity, jak
ce, odboru územa vodovod u nově
ního
plánování
napojovaných
české, tak zahraniční
odběratelů. Rada
a stavebního řádu,
Přijďte si zatrsat!
o vydání veřejné
doporučila,
aby
vyhlášky o umístěmateriál na přiní stavby pro stavpojení vodovodní
bu III. etapy výstavby školní tělocvičny.
přípojky byl i nadále hrazen z rozpočtu obce.
RO odsouhlasila finanční příspěvek divaHlavní uzávěr vodovodní přípojky je součást
delnímu spolku J. J. Kolár ve výši 10 tis. Kč na
hlavního vodovodního řadu a je potřeba mít
pořádání oslav 145. let od založení spolku.
k němu přístup z důvodu možné manipulaRO odsouhlasila finanční příspěvek
ce. Je navrženo, aby ostatní náklady spojené
družstvu žen SDH ve výši 1000,- Kč na pořás napojením na vodovod či kanalizaci byly
dání sportovního odpoledne pro malé děti
hrazeny majitelem připojované nemovitosti
pod názvem „Den dětí“.
či pozemku. Jedná se o zemní a montážní práRO vzala na vědomí zamítnutí naší žádosce, trubní vedení a uzávěr před vodoměrem.
ti „Modernizace školní kuchyně – III. etapa“
Dosud uplatňovanou kompenzaci s vodným
ve 2. Veřejné výzvě MAS o. s. Jilemnice. Náš
a stočným je doporučeno zrušit. U novostaprojekt získal pouze 58 bodů a pro nedostaveb k trvalému bydlení je navrženo připravit
tek finančních prostředků nebyl valnou hronávrh, jak částečně náklady na napojení vlastmadou MAS o. s. „Přiďte pobejt“ podpořen
níkovi nemovitosti kompenzovat.
a doporučen k financování ze státních prostředků SZIF v Hradci Králové.
Alena Vondrová
místostarostka obce
RO vzala na vědomí vyjádření HZS LK
Liberec III. k naší žádosti o bezúplatný převod techniky z majetku HZS Libereckého
kraje. Ani v letošním roce nebyla naše žádost
vybrána ke kladnému vyřízení. Je nadále
vedena v evidenci HZS. Při dalším přerozdě-

Diskotéka

na Bahýnku
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Zápis z 17. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 21. 4. 2009
17. zasedání ZO proběhlo dne 21. 4. 2009
od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ Poniklá. 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
17. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti 11
zastupitelů.
Návrh na ověřovatele zápisu: Lenka Scholzová,
Petra Therová.

2) Plán péče o Krnap a jeho
ochranné pásmo.
Starostka Míla Kavánová přivítala zástupce
Správy Krnap, požádala je, aby se představili
a
vysvětlili
přítomným
zastupitelům
zjednodušeně Plán péče o Krnap a jeho ochranné pásmo a Plán zonace, a to především, jak se
dotýká přímo Poniklé, neboť se jedná o velmi
rozsáhlý dokument, ve kterém je těžké se zorientovat.
Přítomnými zástupci Správy Krnap byli
pánové Jan Hřebačka, ředitel Správy Krnap,
Jindřich Sýkora, vedoucí odboru státní správy,
a Jiří Flousek z odboru péče o lesní a nelesní
ekosystémy.
Zástupci Správy Krnap postupně vysvětlili,
v čem spočívá Plán péče o Krnap:
Plán péče je základní koncepční dokument
ochrany přírody pro Krnap, pro Správu
Krnap je závazný, pro obce závazný není, ale
může se dotýkat dalších procesů (územní
plánování…).
Plán má dvě části:
A: analytická, popisuje přírodu Krnap, hodnotí
stav za uplynulých 10 let (180 stran)
B: návrhová, vymezující priority přírodních
hodnot, včetně rozvoje obcí, turistiky… (90
stran)
Struktura plánu se řídí metodikou Ministerstva životního prostředí, vychází z vyhlášky č.
60/2008. Proto je plán také tak obsáhlý, musí



dodržet podrobnou osnovu danou metodickým pokynem.
Plán by měl být pozitivním dokumentem, vymezuje žádoucí aktivity na území parku, neobsahuje zákazy. Byl pojat pozitivně směrem
k obcím.
Obce byly vyzvány ke spolupráci, aby jejich
návrhy a připomínky mohly být případně do
Plánu doplněny, či na jejich základě mohly být
provedeny změny. Tyto připomínky mohly
obce podávat v průběhu loňského podzimu,
druhé kolo připomínek bylo do března, nyní
zástupci Krnap objíždějí všechny obce, aby
do červnového zasedání Rady Krnap měl
Plán definitivní podobu, která bude včetně
nevypořádaných připomínek postoupena na
MŽP. To osloví znovu obce a poté bude plán
definitivně schválen.
Plán zonace pro Poniklou zůstává beze změn,
nelze jej měnit, protože nelze měnit hranice NP.
Poniklá je stále částečně ve třetím ochranném
pásmu. Je zde potřeba dodržovat určitá pravidla, ale zonace tu nebrání rozvoji, nepřináší
žádné změny.
Pro Poniklou Plán nepřináší žádné negativní změny. Naopak - nově vymezuje území
se sníženým přírodním a krajinářským potenciálem (což jsou především centra obcí
v ochranném pásmu, v Poniklé dolní zastavěná
část kolem Jizery), tato území by měla být
vyňata i ze soustavy Natura 2000, čímž by se
zjednodušilo v těchto částech obcí především
stavební řízení. Na tomto území již nebude
Krnap výrazně zasahovat do stavebních řízení,
ponechá rozhodování hlavně na obcích. Ostatní území si ale v dohledu Krnap ponechává,
neradi by zde viděli nějaké obří objekty, paneláky, či apartmánové domy.
(K. Kavánová – pozn. – toto vylučuje už náš
nový Územní plán)
Diskuse:
P. Plichta: Je náš Územní plán už v souladu
sPlánem péče?
J. Hřebačka: Plán péče se nedotýká aktivit
zahrnutých v již hotovém územním plánu, je
to dokument o ochraně přírody. I kdyby se
kolize našla, Plán péče není pro obec závazný,
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nemůže Územní plán rušit. Byl by ale podkladem (ovšem nikoliv závazným) při tvorbě
nového Územního plánu.
M. Kavánová: Plán péče neschvaluje rozvoj
malých lyžařských areálů, to se nás přímo
dotýká. Náš územní plán nepočítá s nějakým
velkým rozšiřováním, ale v Územním plánu
máme třeba vybudování malého parkoviště.
J. Hřebačka: Toto se týká především rozšiřování
sjezdových tratí. Dalšími věcmi, které již prošly
územním plánem, jsme se nezabývali, s těmi
opravdu nemůžeme nic dělat.
J. Čížek: Může Plán nějakým způsobem
zpřísnit podmínky pro hospodaření družstev,
či je nějakým způsobem omezit?
J. Hřebačka: Zemědělství je hlavní činností
na horách, je hlavní pro údržbu krajiny, rádi
bychom ho podporovali, nikoliv likvidovali. Snažíme se pomáhat, třeba získáváním
prostředků z plánu péče o krajinu na sečení
luk i v ochranných pásmech. V Plánu péče
pro hospodaření nejsou žádné limity, jen
nechceme intenzivní hospodaření, jako dole
v kraji. Vy víte lépe než my, jak tady na horách
hospodařit.
M. Kavánová: Asi víte, že se nám tu objevil
chřástal, takže se s vámi už předsedkyně
našeho družstva mnohokrát na toto téma jistě
bavila, objevil se tu na několika loukách, kdyby se s vámi nedohodla, muselo by družstvo
nějakým způsobem omezit výrobu, ale pokud
vím, zatím jste se vždycky dohodli.
J. Flousek: Je to jeden z Naturových druhů, je
předmětem ochrany, tudíž bychom se o něj měli
starat nadstandardně. Přístup Správy je hledat
taková řešení, aby přežil i chřástal, i družstvo.
Zatím se to vždycky podařilo. Kolegyně objíždí
konkrétní hospodáře, a snaží se najít rozumná
řešení.
J. Hřebačka: Chtěl jsem vám nabídnout, když
budete mít jakýkoliv problém, jsem kdykoliv
připraven k jednání a dveře na Správě jsou
vždycky otevřené. Chtěli bychom, abyste cítili,
že chceme rozlišit, co se děje dole v obci a co se
děje tam, kde se hospodaří, kde je volná krajina a rozptýlená zástavba, to jsou naše priority. Samozřejmě ty naše nejvyšší priority jsou
až tam úplně nahoře, kde nejsou téměř žádné
stavby, ale tu krajinu jako takovou chceme
chránit taky.
J. Čížek: Jak budete řešit ve třetím, nebo

Zprávy z obce
i v druhém pásmu, že obce ani lidé nemají
na čističky, na kanalizace, budete jim nějak
pomáhat?
J. Hřebačka: Z naší strany nemůžou lidé
očekávat pomoc finanční. Máme ale informace, kam se lidé mohou obrátit, jsou rozjeté
poměrně rozsáhlé programy na ministerstvu
zemědělství či životního prostředí. Jistě už
jste slyšeli o programech na zateplování budov. Ve vztahu ke kanalizaci sledujeme výzvy
a můžeme tlačit na ministerstva, aby výzvy
vyhlašovala každý rok. Problém byl u obcí do
dvou tisíc obyvatel, tam jsme snad uspěli a na
podzim by to mělo klapnout. Snažíme se pomoct, ale programy sami netvoříme, můžeme
pouze tlačit na příslušná místa. Víme, že malé
obce jako jste vy byly pominuty, a já doufám,
že to na podzim vyjde. Řešíme to, snažíme se.
Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán péče
o Krnap a jeho ochranné pásmo.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Zdržel se
M. Kulhavý

Pro
11

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
10

Proti
0

Zdržel se
M. Kavánová

Schváleno
Návrh usnesení: ZO schvaluje Plán zonace.
Hlasování:

Schváleno
Návrh usnesení: ZO pověřuje starostku obce
zastupováním obce v jednáních se Správou
Krnap.
Hlasování:
Schváleno

3) Závěr a usnesení
Zastupitelstvo bylo ukončeno v 19 hod. Paní
starostka se rozloučila se zástupci Správy
Krnap poděkováním za účast a vysvětlení Plánu péče o Krnap.
Souhrnná usnesení jsou k dispozici na úřední
desce na www.ponikla.cz nebo na OÚ Poniklá.
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Zápis z 18. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 6. 5. 2009
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

18. zasedání ZO proběhlo dne 6. 5. 2009
od 18:00 hod. v kancelářích HD Krakonošův
Ranč Poniklá. 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
18. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:00 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
12
zastupitelů.
Ověřovatelka
zápisu
16. a 17. zasedání ZO pí. Lenka Scholzová se
vyjádřila k zápisu: zápis je pořádku. Program
byl schválen. Návrh na ověřovatele zápisu: Josef Bekr a Miloš Holubec; Návrh zapisovatele:
Lenka Hájková; Navrhovatel usnesení: Lenka
Scholzová. Schváleno.

2) Zpráva o činnosti Rady
obce od 4. 3. do 22. 4.
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
P. Plichta: 3. etapa byla přepracována?
M. Kavánová: Ano, stavební úřad požadoval
kompletní přepracování.
P. Plichta: A jak tedy bude fungovat kantýna?
Zajímá mě to také za divadelníky.
M. Kavánová: Pan Mádle se vzdal nájmu sálu
a ubytovací části, ale nadále bude provozovat drobnou údržbu. Divadelníci dostanou
speciální nájemní smlouvu, je to tak i v dodatku ke smlouvě pana Mádleho, má tam podrobnosti k pořádání akcí nejen divadelníky,
ale i ostatními spolky a organizacemi.
T. Klikorka: RO má vypracovat vyhlášku
o zákazu pití alkoholu na veřejných místech,
kdo by toto pak pokutoval?
M. Kavánová: To právě nevíme, spolupráce



s Městskou policií z Jilemnice je špatná, policie
je laxní. Stejně tak i Policie ČR, když si někdo
všimne, že se třeba u zdravotního střediska
pije a zavolá je, tak přijedou třeba za hodinu
a půl, když už tam samozřejmě nikdo není. Je
to stejné jako s pokutami za psy, vyřešil by to
pouze místní policista (nejméně dva) a na toho
nemáme.
T. Klikorka: Jaká bude náhrada za Destu?
M. Kavánová: Do opravy stávajícího auta
nejdeme, byla vyčíslena na 260 000 bez DPH,
uvažovali jsme o osobním autu s nákladovým
prostorem a károu. Momentálně řešíme finance.
M. Kulhavý: Uvažovalo se o nové multikáře na
leasing?
M. Kavánová: 1 200 000 bez DPH je cena
nového auta ve stávající výbavě, na to opravdu
nemáme.
T. Klikorka: RO odsouhlasila odvoz zeminy
od Čížkových, to bylo z obecního pozemku?
M. Kavánová: To je obecní cesta, takže se
odvážel z cesty obecní materiál, obyvatelé si
cestu opravovali sami, pan Nechanický zaplatil
mechanizaci a materiál se odvážel za DPS na
dosud neupravený prostor.
P. Plichta: Jak to, že platíme úroky panu Jandovi? Byl subdodavatel Dolce Vity.
M. Kavánová: Po problémech s Dolce Vitou
jsme platili přímo panu Jandovi, tak jsme se
dohodli a taková byla i dohoda mezi Dolce Vitou a panem Jandou. Dolce Vita momentálně
nevidí problém v ukončení smlouvy, poslali
nám i návrh ukončení, ale už se tři neděle
neozvali. Úroky pan Janda zatím nepožaduje,
předložil nám pouze vyúčtování. Faktury mu
postupně splácíme.
P. Plichta: Kde tedy tak vyběhly ty peníze pro
firmu Janda?
M. Kavánová: Dolce Vita neplnila, hrozilo, že
nesplníme podmínky dotace a budeme ji muset
vracet, takže jsme už neplatili Dolce Vitě zálohy, nastoupil pan Janda a fakturoval, co odpracoval. V podstatě jsme předplatili Dolce Vitě,
a co oni neudělali, jsme zaplatili panu Jandovi.
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Dolce Vita nezaplatila více subdodavatelům,
už byla podána trestní oznámení a řeší to policie, pohledávky činí asi 380 000 Kč. Obec to
takto neřeší, protože naše pohledávky jsou vyrovnané proti jejich pohledávkám vůči nám.
J. Jindřišek: Dvojka už je tedy hotová? A na
kolik to vyšlo?
M. Kavánová: Ano, je hotová, společně s první
etapou vyšla na 19 milionů, na trojku je
počítáno 8 milionů.
L. Hájková (host): Ještě ke kantýně – takže
když teď bude někdo pořádat v sále nějakou
akci, komu se bude platit nájem, a komu třeba
za úklid, praní ubrusů apod.?
M. Kavánová: Za služby jako úklid si bude
nadále pořadatel platit panu Mádlemu, když se
tak dohodnou, nájem se bude platit obci. Od
místních spolků nájem nevybíráme.
J. Jindřišek: Pan Mádle se vzdává i ubytovny,
jak to bude dál?
M. Kavánová: Pan Mádle měl mít ubytovnu
zaplněnou Vietnamkami ze Singing Rocku,
ale nakonec tam zůstaly jen tři, jelikož jsou ale
společné sociálky, nemůže už pronajmout další
místo nikomu jinému, takže se to nevyplatí.
Proto se pan Mádle dohodl se Singing Rockem
a smlouvu s ním vypověděl ke konci června.
Ubytovna je nadále volná a obec ji může pronajímat.
J. Jindřišek: Kolik je nájem za metr?
A. Vondrová: 232 Kč/rok. Je to sazba pro
všechny nebytové prostory obce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
4. března 2009 do 22. dubna 2009.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Revokace usnesení č. 193,
přijatého 20. listopadu 2008
a přijmutí nového usnesení,
kterým se stanoví odměny
zastupitelů
M. Kavánová: (info) (usnesení č. 193 – ZO

schvaluje odměny starostovi, místostarostovi,
radním, předsedům komisí a redaktorovi tak,
jak je předepsáno platným usnesením vlády.
Odměna za funkci místostarosty bude vždy
odpovídat základní výši odměny uvedené v
nařízení vlády. Odměna zastupitelům vyplácena nebude.)
Auditorky mě upozornily na chybu ve výpočtu
odměn radním a předsedům komisí i redaktorovi. Původně jsme totiž neměli schváleno, podle čeho budeme odměny udělovat. Kontrolou
jsme byli upozorněni, že je nutné toto schválit
zastupitelstvem. 20. listopadu tak bylo učiněno
zpětně k listopadu 2006. Nyní přišly na chybu
ve výpočtu jednotlivých odměn. Podle bývalé
paní starostky jsem odměny vypočítávala
stejně – radním, předsedům a redaktorovi
byla spočítána odměna tak, aby byla přípustná
podle vyhlášky a co nejvyšší. Takže se jejich
odměna skládá nejen z odměny za vykonávanou funkci, ale i z odměny za člena zastupitelstva. Zastupitelé, kteří nemají žádnou další
funkci, však odměnu nepobírají. Nutno opravit zpětně, jinak budou výše zmínění vracet
částku cca 200,- Kč měsíčně od listopadu 2006.
Je to chyba moje, bohužel v současné době je to
už docela velká částka.
Diskuse:
K. Kavánová: Jak to, že k tomuto závěru došli
auditoři až teď? Dříve to nikdo nenapadlo?
M. Kavánová: Přišla nová auditorka, vidí to
jinak.
K. Kavánová: Je to slovíčkaření, navrhuji,
ať odměny zůstanou, jak jsou, jen je tak odsouhlasíme, jak to chce auditorka.
Návrh usnesení: ZO schvaluje udělení odměn
od 2. 11. 2006:
starostovi - jak je předepsáno platným usnesením vlády,
místostarostovi v základní výši odměny
v nařízení vlády, radním, předsedům komisí
a redaktorovi – odměna za vykonávanou
funkci a odměna za funkci zastupitele,
zastupitelé – odměna vyplácena nebude.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý
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4) Prodej pozemku ppč.
2732/1, k. ú. Poniklá

M. Kavánová: (info) MO ČRS Jilemnice
se snaží legalizovat přívod vody do jejich
pstruhové líhně. Jedná se o stávající přívodní
potrubí od kanalizační šachty ppč. 296/1 čp.
12 do rybníčka nad líhní ppč. 2731/3. Navrhují
odkoupení ppč. 2732/1 o rozloze 158 m2, která
je ve vlastnictví obce Poniklá a vést potrubí
touto parcelou.
Jedná se vlastně o část pěšiny. Část již byla
odkoupena manžely Koldovskými. Pěšinu
v současné době využívají pouze rybáři.
Navrhovaná cena 50,- Kč/m2.
Diskuse:
P. Plichta: Měli bychom dodržet postup, ještě
to nebylo ve Zpravodaji. A když se projednával
minulý prodej, obyvatelé Nové Vsi byli proti,
že tam chodí. Snad to teď bude v pořádku.
Rybářům toto ale stejně nestačí, musí kontaktovat Koldovské nebo majitele sousedního
pozemku. Chtělo by to pak řešit vcelku.
M. Kavánová: O tom rybáři vědí, budou jednat s Koldovskými.
M. Kulhavý: Já bych neprodával, zřídil bych
věcné břemeno. Máme pravidlo, že se obecní
cesty neprodávají.
M. Kavánová: Zkoumali jsme to, pěšina se
neužívá, obci je k ničemu, pokud zřídíme
břemeno, lidé budou chtít pěšinu po obci
udržovat. Já jsem pro prodej. Jen prodej ještě
nebyl v časopise, můžeme to tedy odložit na
příště.
M. Kulhavý: Není cena nízká? Jaký mají rybáři
k obci vztah?
M. Kavánová: Zatím si s nimi nijak neškodíme.
Pozemek je veden jako ostatní plocha, je to
58m². Na tento druh pozemku (místní komunikaci) máme nejnižší možnou prodejní cenu
50,- Kč/m2.
Návrh usnesení: ZO odkládá prodej ppč.
2732/1, k. ú. Poniklá MO ČRS do příštího
zasedání ZO.
Hlasování:
Pro
12



Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Změna systému svozu odpadů
vyhlášky – viz příloha (k nahlédnutí na OÚ
Poniklá nebo na www.ponikla.cz)
M. Kavánová (info): Obecně závazná vyhláška
o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem a poplatku za komunální odpad
na území obce Poniklá je již zkontrolována
Ministerstvem vnitra ČR a je v pořádku. Bude
součástí další vyhlášky ohledně svozů. Pracovní
verze návrhu svozu komunálního odpadu pomocí pravidelného svozu je také v pořádku.
Tímto systémem nelze podle MV ČR řešit
rekreanty, ale ti mohou využít pytlového svozu, ale také nemusí. Známkový systém podle
ministerstva nelze, je zakázán, je možný pouze
v případě, že by obec měla s každou fyzickou
osobou či společenstvím smlouvu. Dalším
řešením je náš místní poplatek. Jiná možnost
ze zákona prostě neexistuje. Je to jen na nás, co
vybereme, dnes to nechci schvalovat, ať máte
ještě čas na rozmyšlenou. Lidé se ale ozývají,
že pravidelný svoz je pro méně než čtyři osoby
nevýhodný. Je řešením těmto lidem nabídnout
pytlový svoz, to lze. Pytel se dá do popelnice,
a ta bude vyvezena.
Diskuse:
M. Kulhavý: Když se domluví dva lidé a budou dávat odpad pod jednoho, pak by někdo
oficiálně nevyvážel.
K. Kavánová: Musel by prokázat, jak vyváží.
L. Scholzová: Rekreanty by mohl řešit odst. 3.
Jsou to vlastníci nemovitosti, mohou dát pytel 5x za rok. Podle mě ve vyhlášce zahrnuti
jsou jako vlastníci nemovitosti. Prostě si koupí
5 pytlů za rok, a je jejich věc, zda je spotřebují
nebo ne.
M. Kavánová: Na ministerstvu mi nabízeli
variantu domluvit se se svozovou firmou na
delším intervalu, třeba jednou za měsíc. Toto
ale není zas možné z hygienických důvodů,
svoz je možný maximálně jednou za čtrnáct
dní, za delší období už to nejde.
M. Kulhavý: Nebo se chalupář domluví s trvale
žijícím občanem a prokáže to.
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K. Kavánová: Pro samostatně bydlící lidi je
poplatek za pravidelný svoz opravdu hodně.
Já můžu dát ten pytel do popelnice. Prodá mi
Pedersen tu jeho, co mám dosud pronajatou,
nebo mi zůstane v pronájmu? Bylo by třeba
pak projednat i cenu, přeci nebudeme platit za
staré popelnice cenu nové.
M. Kavánová: To nevím, je to nový podnět,
zjistím.
P. Plichta: Myslím, že nás Pedersen „natahuje“,
jsme v horní hranici cen. Jsou srovnatelné obce
s Poniklou, a tam platí méně.
M. Kulhavý: My můžeme mít cenu za
nebezpečný odpad v poplatku?
M. Kavánová: Můžeme, my si přidáváme 10%
k ceně Pedersena na nebezpečný odpad a velkoobjemové kontejnery. Dokonce mi to tak
řekla i paní na ministerstvu. Lze to, protože si
odvoz těchto složek organizujeme sami.
T. Klikorka: Pedersen mění ceny každý rok,
když budeme třídit, oni si zas další rok zvednou poplatek za komunální odpad.
M. Kulhavý: Jak je to teď s tříděným odpadem,
oni za něj nic neplatí, že?
M. Kavánová: Ano, ten doplácíme, ale to do
poplatku nedáváme, jsme rádi, že se třídí. Teď
nám možná pomůže náš Ranč.
A. Vondrová: Ano, investovali jsme 20 tisíc,
abychom tuto službu mohli poskytovat.
P. Plichta: S těmi pytli tedy Pedersen souhlasí?
M. Kavánová: Ano, uznali, že tu máme místa
jako Jilem a Nová Ves, kde je to složité. Ale
varovali mě, že pokud by pytlový svoz chtěla
většina Poniklé, tak na to nepřistoupí. Proto
prosím vás, kde je vás víc, ponechte si popelnice.
J. Jindřišek: Existuje seznam, čí je která popelnice?
M. Kavánová: To bohužel nemáme. Víme jenom, kolik je pronajmutých. Novým systémem
by se to zjistilo. Jinak pokud zůstane systém
místního poplatku, možná že do konce roku
dojde k možnosti jeho zvýšení až na 900 Kč
na osobu, pak bychom náklady pokryli, ale
pořádek v evidenci bychom pořád neměli.
L. Scholzová: Známkový systém byl možná
spravedlivější, ale byly černé skládky. Myslím,
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že ten „nespravedlivý“ místní poplatek pomohl
obec vyčistit.
K. Kavánová: A lidi hodně třídí, už se to
naučili.
T. Klikorka: Co další kontejner? Teď už byl
v poledne plný.
M. Kavánová: Kontejnery budou zase na
podzim, a příští jaro budou u školy a ve středu
obce dva.
M. Kulhavý: A bylo by dobré dohlížet, aby byly
jen pro místní, ne pro rekreanty.
M. Kavánová: To nevím, to by asi neprošlo.
A zas Ponikeláci, kteří mají chalupu jinde, by
tedy vozili odpad z chalup sem, kde trvale bydlí? To je asi nemožné.
Z. Petrušková: Příště bude opět nutný dozor,
v kontejnerech byly věci, které tam nepatří.
M. Kavánová: Ano, ten jsme teď bohužel nestihli zorganizovat.
A. Vondrová: Je dobré, že plníme i kontejner
na elektroodpad. A nebezpečný odpad jsme
také téměř zaplnili, ještě, že jsme první na
trase.
L. Scholzová: Ve vyhlášce jsou drobné nesrovnalosti, třeba 4,5 pytle, to se těžko vydává,
pak u splatností, je to slovíčkaření, ale je dobré,
aby to všechno sedělo.
K. Kavánová: Ráda bych zdůraznila, že
vyhlášky pečlivě kontrolovalo Ministerstvo
vnitra a neshledalo žádné nedostatky.
M. Kavánová: Ano, máme i právní rozbory
naší vyhlášky, několikastránkové, oni se tím
opravdu zabývají.
L. Hájková (host): Ve vyhlášce jsou vypsaná
místa, kde jsou kontejnery na tříděný odpad,
a pak je tam pro pytlový svoz na místech obvyklých. Co je místo obvyklé?
K. Kavánová: Ano, mělo by se tam asi napsat,
že je to při místních komunikacích, na trase,
kterou jezdí Pedersen.
L. Hájková: Ještě ke svozům od právnických
osob – v Singing Rocku jsme museli před lety
uzavřít smlouvu přímo s Pedersenem, protože
se nešlo zapojit do obecního systému. Podle
nové vyhlášky to půjde?
A. Vondrová: Pokud projde, tak ano.

10
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Návrh usnesení: ZO bere na vědomí informace ohledně systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění a poplatku za komunální odpad na území obce Poniklá a ukládá starostce
obce další dopracování dle připomínek.

6) Schválení dokumentu Program obnovy vesnice
M. Kavánová: (info) Všechny připomínky,
které jsem dostala, jsme zapracovali. Dokument je pracovní verze, postupně jej můžeme
znovu aktualizovat, stávající byl z roku 1998,
teď je aktuální, ráda bych ho odsouhlasila.
Diskuse:
L. Scholzová: Plány do budoucna tam jsou, co
bychom rádi a co je potřeba, to je důležité.
Návrh usnesení: ZO schvaluje dokument Program obnovy vesnice.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
T. Klikorka: Množí se po vsi psí hovínka. Viděl
jsem v Jilemnici na sloupech speciální koše, co
je taky zkusit, třeba dole k bytovkám a ke kostelu? Vybírá se poplatek, tak za něj udělat v této
oblasti službu. Třeba se to lidi naučí.
Z. Petrušková: Jak se dá prokázat volné pobíhání psů? A jak postihnout?
M. Kavánová: Můžeš ho vyfotit, ale asi to
nepomůže. Majitel může tvrdit, že byl v dohledu.
J. Jindřišek: Poplatek ze psů je nízký, nenutí lidi
se starat. Kdyby byl podstatně vyšší, lidi by si psi
nepořizovali.
M. Kulhavý: Ze psů tu platí i rekreanti, to prý se
nesmí, na Jilmu jsou, co vím, asi dva.
M. Kavánová: S tím jsem se nesetkala, prověřím
u paní Novákové na úřadě.
K. Kavánová: Přednáším návrh občana – na
přívlackém hřbitově nechávají lidi volně pobíhat
psy, občan navrhuje dát na vrata cedulku Zákaz
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volného pobíhání psů. A dále: Lidé vybírají
kontejner na kovy ve středu obce, což je vlastně
krádež, protože odpad v kontejneru je majetkem obce, a jeden občan tam chodí i vícekrát
denně – mělo by se ho osobně upozornit.
L. Scholzová: Tento občan se „předvedl“ i při
sběru nebezpečného odpadu, přeskřípal hadičky
od freonu u ledniček.
M. Kavánová: Cedulku zařídíme, s občanem
promluví paní zastupitelka Kavánová.
K. Kavánová: Budu v trafice přijímat přihlášky
na Pohádkový les, jaký je tedy definitivní termín?
M. Kavánová: 27. 6. od koupaliště. Ještě musíme vyřešit parkování, tzn. určit místo a zajistit
lidi na organizaci.
J. Jindřišek: Proč se mění výchozí místo? Na
hřišti vše perfektně funguje, je tam zázemí, na
koupaliště se musí vše dovézt, i parkování bude
složitější.
Zastupitelé: Chce to už po letech zase změnu
trasy.
Návrh usnesení: ZO pověřuje Radu obce
zjištěním podmínek pro zajištění schránek na
zvířecí exkrementy.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek

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
Duben a květen byly měsíce velmi náročné
na nejrůznější akce, schůzky, školení a zařizování. Ještě v měsíci červnu budeme v tomto spěchu pokračovat. Začátkem prázdnin se tempo,
alespoň doufám, trošku zklidní. Bylo rozšířeno
naše místo poskytování služeb z Czech pointu.
Byla uskutečněna charitativní sbírka. Famózně jsme oslavili 145 let existence divadelního
spolku J. J. Kolár. Proběhlo vyhlášení soutěže
Zlatá popelnice – nejlepší obce a města ve třídění odpadu. Připojili jsme se k obcím, které
se nebojí nahlas vyslovit to, že jsou daňově diskriminované. Byla uskutečněna studijní cesta
starostů Jilemnicka do Norska. Uctili jsme
památku padlým. Coby člen hodnotící komise jsem absolvovala další kolo soutěže Vesnice roku. Proběhl Jarní koncert Satori, oslavili
jsme 50 let výročí pěveckého sboru Mládí, děti
z MŠ se zúčastnily projektu „Vím, co smím, co
nesmím“, díky mladým hasičkám byl opět po
dlouhých letech uspořádán Den dětí.
Určitě jsem na něco zapomněla, akcí bylo
mnoho, zaměřuji se na ty, kterých jsem se
zúčastnila a můžu o nich s klidným svědomím
říci, že byly velmi zdařilé. Na konci tohoto
měsíce proběhne ponikelský tradiční Pohádkový les. Doufám, že mu bude věnován určitý
prostor v tomto, či příštím čísle našeho časopisu. Je to vlastně největší akce, kterou pořádáme.
Na tomto místě bych chtěla zdůraznit, že je to
akce pořádaná Obcí Poniklá, nikoliv Obecním
úřadem Poniklá. Obec Poniklá – to jsou lidé
tady žijící, třeba jen na pár dní v roce, členové a nečlenové spolků, děti, důchodci. Všichni
Ponikelští, kteří tento den věnují dětem a nejen
jim. Těm všem děkuji a doufám, že se nás
zúčastní v příštím roce zase o trochu více.
V tomto článku bych se chtěla ještě zmínit o sousedských vztazích a vztazích občanů
k vedení obce. Máme tu čím dál více patníčků,
kůlů a překážek na hranicích pozemků s místní komunikací, či pozemkem souseda. Jsou
tu problémy jednotlivých sousedů s pálením,
s hlukem, s odpady, atd. Snažte se prosím tyto
problémy řešit soused se sousedem, pověření

Zprávy z obce
pracovníci obce Vám nemohou pomoci tím, že
by něco někomu přikázali nebo naopak zakázali. Pokud nemůžeme coby prostředníci pomoci
s dohodou či kompromisem, musíte se obrátit
na MěÚ Jilemnice. Sporů je čím dál více, přičítám to ošklivému počasí, dlouho očekávanému
pracovnímu volnu, které nám všem již chybí,
trochu finanční krizi, která se již přehlédnout
nedá. I navzdory všem politikům našeho státu
se nás přeci jenom krize dotýká. V obci Poniklá opravdu znatelně. Nelze ale býti pesimisty
stále. Budeme bojovat a určitě vše dopadne
lépe, než se v současné době zdá.
Mnoho sporů a zbytečných hádek vzniká
pouhopouhou špatnou komunikací. Opět jsem
se o tom přesvědčila. Dohady kolem navezeného recyklátu byly několikastranné, vzhledem
k mé nepřítomnosti při akci samotné velmi
komplikované a nepříjemné. Stačilo se domluvit hned na začátku a na domluveném trvat.
Po bitvě je každý králem, já vím. Proto prosím,
cokoliv se bude dotýkat, i když jen zdánlivě,
obce, prosím o konzultaci se mnou, či místostarostkou. Řádná domluva na podmínkách
a průběhu nám ušetří spoustu nervů, špatných
nálad, vrásek, šedivých vlasů a sprostých slov.
Pro všechny ty, kteří stále věří, že je někde něco
zadarmo – složený recyklát, jeho nakládku
a odvoz musí obec zaplatit. S hlavním iniciátorem jsme si již, alespoň doufám, vše vysvětlili, tak už nezbývá nic jiného, než poděkovat.
Děkuji Mílovi Skalskému za to, že nemyslel
jen na sebe, ale snažil se pomoci i obci. Pár
příjezdových komunikací již opraveno díky
němu bylo, na pár místních nám ještě složený
materiál stačí. Díky. V měsíci červenci bude
složený recyklát postupně rozvezen na jednotlivé komunikace podle rozpisu a komunikace
podle možností opraveny.
Míla Kavánová
starostka obce

Daňově diskriminovaná obec
Jistě si většina z Vás všimla, že se v úterý
26. května pod značkou naší obce ve směru od
Jilemnice a Vrchlabí objevily cedule s nápisem
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„DAŇOVĚ DISKRIMINOVANÁ OBEC“.
Naše obec se tak připojila k formě celostátního protestu, který upozornil na problém ve
financování obcí a měst.
Čtyři největší města jsou příjmově naddimenzována, neboť na svých 20% obyvatel získávají téměř polovinu všech prostředků určených všem obcím a městům. Ostatních více
než 6600 obcí a měst pod sto tisíc obyvatel jsou
diskriminovány, neboť v nich žije 80% obyvatel, přesto získávají pouze menší část.
Stávající dělení státního rozpočtu mezi
obce a města potvrdila i analýza Vysoké školy
ekonomické, odkryla nedostatečné financování výdajových nákladů obcí a měst pod 100
tisíc obyvatel a nesystémovost nynější právní
úpravy financování samospráv.
V současné době se připravuje (i z podnětu Sdružení místních samospráv ČR) změna
zákona o rozpočtovém určení daní. Mělo dojít k zrovnoprávnění samospráv tak, aby rozdíl mezi nejmenšími obcemi oproti největším
městům nebyl na jednoho obyvatele 4,5 násobně menší.
Míla Kavánová
starostka obce

Sbírka
Ve dnech 26., 27. a 28. května byla
místní skupinou Českého červeného kříže
uskutečněna sbírka pro diakonii Broumov.
Sbíráno bylo letní a zimní oblečení, lůžkoviny,
prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky. Z domácích potřeb nádobí bílé i černé,
skleničky, z dalších věcí ještě péřové a vatované
přikrývky i knihy. Celkem občané věnovali přes
600 kg požadovaných čistých věcí. Děkujeme,
zároveň děkujeme členkám ČČK za bezchybné
uspořádání této akce.
Obecní úřad

Soutěž Vesnice roku 2009
V měsících květnu a červnu jsem se
zúčastnila coby člen komise hodnocení
obcí, které se přihlásily do této soutěže. Být
hodnotícím je podstatně lepší, než být hodnoceným. Z libereckého kraje se přihlásilo
do tohoto velmi náročného klání 19 obcí.
Viděla jsem spoustu perfektně upravených
obcí, některé vynikaly přírodními krásami,
jiné všestranným zázemím, jiné překvapily
nějakou zvláštností, speciální akcí. Mám spoustu inspirace, jak z naší zlaté vesnice vyklubat

Naše obec se tak připojila k formě celostátního protestu, který upozornil na problém ve financování
obcí a měst.
foto: OÚ Poniklá
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ještě hezčí a zajímavější vísku, než jsme teď.
Pravdou ale všude zůstává, že za dobře vyvedenou akcí, krásným prostředím a zájmovým
zázemím stojí lidé, několik lidí, nikoliv jeden
človíček. Hodnocení bylo velmi napínavé. Jak
vše dopadlo a komu letos bude přidělena Zlatá
stuha a stane se vesnicí roku 2009, se dozvíme
17. srpna.
Míla Kavánová
starostka obce

Co je to IDOL?
Tarifní systém IDOL již od 1. 7. 2009!
Pod sympatickým názvem IDOL se skrývá
integrovaný dopravní systém Libereckého kraje. Díky tomuto systému bude cestující moci
při svých cestách po Libereckém kraji zvolit
jak dopravní prostředek, kterým se dostane do
místa určení, tak i trasu. To vše na jednu elektronickou jízdenku, kterou si nahraje kterou si
nahraje na tzv. opuscard.
Garantem projektu IDOL je koordinátor

Jednání komise v obci Zahrádky

veřejné dopravy v Libereckém kraji, společnost
Korid LK, s.r.o.
Integrovaný tarif IDOL obsahuje nejen
jednotlivou jízdenku, ale i celou škálu časových
jízdenek, které budou využívat občané k pravidelným cestám do školy a do zaměstnání. Více
informací o IDOL na www.iidol.cz.
Dopravci zapojení do systému: ČSAD Semily, ČSAD Jablonec nad Nisou, ČSAD Liberec,
ČSAD Česká Lípa, DPML Liberec a ČD.

Opuscard pro IDOL
Pro využití všech výhod IDOL je třeba mít
opuscard (rozšířená Liberecká městská karta)
Co je opuscard?
Bezkontaktní čipová karta, na kterou
se nahrává integrovaný jízdní doklad. Ten
umožňuje cestujícím využívat všechny spoje
zahrnutých dopravců.
Proč si opuscard pořídit?
Můžete s ní zakoupit výhodné sedmidenní

foto: Míla Kavánová
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a třicetidenní injízdenka pro jedtegrované jízdné
notlivou jízdu platí
IDOL a OPUSCARD
nebo jednotlivou
pouze na spoji, ve
i n t e g r o v a n o u Integrovaný dopravní systém Libereckého kraje kterém byla vydájízdenku. Získáte
na, je nepřestupní.
Informace na:
elektronickou
Výjimku
tvoří
www.iidol.cz, tel.: 485 110 073
peněženku,
ze
pouze
papírové
které můžete zajízdenky pro jedplatit jízdní doklanotlivou jízdu vydy. Navíc získáte
dávané v MHD,
další výhody (BENEFIT program, Rezervační
které jsou přestupní v systému MHD, pokud
systém eVstupenka a další).
tak stanoví tarif MHD.
Jak si opuscard pořídit?
Elektronické jízdenky IDOL:
Podáte žádost s fotografií na kontaktním
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – elekmístě. (seznam kontaktních míst na www.
tronická jízdenka pro jednotlivou jízdu je
opuscard.cz). K podání žádosti potřebujete
přestupní a platná na zakoupenou relaci, platplatný občanský průkaz, případně pas a doklad
nost jízdenky je omezena časem, který je ale
o trvalém bydlišti. Vložíte si na opuscard
vždy dostatečný pro Vaši cestu. Na jednotlivou
peníze a začnete výhodně cestovat.
elektronickou jízdenku je možné využívat auMáte kartu ČSAD?
tobusy příměstské linkové dopravy, regionální
Tato karta bude platit až do 31. 12. 2010.
drážní dopravu a dopravní prostředky MHD.
Kartu nelze použít jako nosič integrovaného
Sedmidenní jízdenka – sedmidenní relační
jízdního dokladu. Od 1. 7. 2009 v rámci oblasti
jízdenku je možné zakoupit pouze jako elekIDOL končí „komerční sleva“ a 5% sleva při
tronickou, tuto jízdenku si zakupujete pro
placení jízdného prostřednictvím této karty.
Vámi zvolenou relaci a jízdenka je platná po
dobu sedmi, po sobě jdoucích, kalendářních
dnů. V těchto sedmi dnech je možné absolvoDruhy jízdenek v IDOL
vat libovolný počet jízd mezi zvolenými zónami
dopravními prostředky linkové příměstské doV integrovaném dopravním systému IDOL
pravy a regionální železniční dopravy. Jízdenka
LK jsou rozlišovány dva základní typy jízdenek.
Vás také opravňuje k libovolnému množství
Elektronická jízdenka nahraná na OPUSCARD
jízd prostředky MHD, pokud zóna s MHD
(bezkontaktní čipová krajská multifunkční
leží na Vaší relaci. Při přikládání OPUSCARD
karta) a papírová jízdenka. Papírová jízdenka
k odbavovacímu zařízení se Vám z Vaší elekje nepřestupní jízdenka pro jednotlivou jíztronické peněženky neodečítá žádná hotovost.
du. Elektronická jízdenka IDOL nahraná na
Přikládání OPUSCARD k odbavovacímu
OPUSCARD je mezi zapojenými dopravci
zařízení slouží ke sběru statistických dat pro
v rámci relační a časové platnosti přestupní.
přepravní průzkumy a je povinné pro držitele
Výhodné sedmidenní a třicetidenní jízdenky je
všech relačních jízdenek i v prostředcích
možné zakoupit jen jako elektronické jízdenky
DPML a.s..
nahrané na OPUSCARD (případně rozšířené
Třicetidenní jízdenka – Využití stejné
Liberecké městské karty).
jako sedmidenní jízdenka. Rozdíl je pouze
v časovém období.

Přehled jízdenek v IDOL

Papírové jízdenky IDOL:
Jízdenka pro jednotlivou jízdu – papírová
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Příklad jízdného dle Tarifního počítadla na www.iidol.cz
Poniklá (všechny zastávky) - Jilemnice (všechny zastávky)
Kategorie cestujících

Druh jízdného

Papírová jízdenka

Opuscard

Platnost

dospělý 15+

jednotlivé jízdné

14 Kč

14 Kč

60 minut

dítě 6-15

jednotlivé jízdné

7 Kč

7 Kč

60 minut

student 15-26

jednotlivé jízdné

10 Kč

10 Kč

60 minut

žák -15

jednotlivé jízdné

5 Kč

5 Kč

60 minut

držitel ZTP

jednotlivé jízdné

3 Kč

3 Kč

60 minut

držitel ZTP/P

jednotlivé jízdné

3 Kč

3 Kč

60 minut

dospělý 15+

kupon 7 dnů

112 Kč

student 15-26

kupon 7 dnů

90 Kč
45 Kč

žák -15

kupon 7 dnů

osoby 65+

kupon 7 dnů

84 Kč

dospělý 15+

kupon 30 dnů

420 Kč

student 15-26

kupon 30 dnů

330 Kč

žák -15

kupon 30 dnů

165 Kč

osoby 65+

kupon 30 dnů

315 Kč

Informace o IDOL podle podkladů společnosti Korid LK s.r.o. zpracovala redakce

Pronájem kiosku Bahýnko a
otevření Krakonošova zátiší
Od konce června by měl být v provozu
obslužný objekt Bahýnko. Je jen na nájemci, jakou provozní dobu a nabídku služeb
a občerstvení zvolí. Držíme mu palce.
Také se znovu otevřela restaurace v hotelu
Krakonošovo zátiší. Jeho nabídka by neměla
být změněna, kromě restaurace jsou k dispozici sauna i squash.

založení Sokola v Jilemnici. I když nástup
nebyl zcela bez chybičky, cvičení samotné bylo
náročné a velmi dobře zvládnuté. Určitě máme
být na co hrdí. Na oslavě se představily i o něco
větší cvičenky z Poniklé s nově nacvičenou
skladbou. Jejich vystoupení bylo opět velmi

Míla Kavánová
starostka obce

Mažoretky a nadšenci pro
aerobic
Jestlipak víte, že v ZŠ funguje kroužek
miniaerobiku. Přes dvacet žáků prvního stupně
poctivě dochází na hodinu k Martině Holubcové. Myslím, že mnohý dospělý pecivál by
před jejich nacvičenými kousky zbledl studem.
Měli jsme je možnost vidět na oslavě výročí

Jestlipak víte, že v ZŠ funguje kroužek miniaerobiku.

foto: OÚ Poniklá
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profesionální. Myslím, že ponikelský Sokol se
předvedl s elegancí sobě vlastní a ukázal, že
patří mezi velmi živé spolky obce.
Velkým překvapením bylo také vystoupení ponikelských mažoretek, které trénují,
představte si, teprve od března. Již dvakrát se
představily i na přehlídkách. Je neuvěřitelné,
kolik se toho stačily za tak krátkou dobu
naučit. Za to patří velké poděkování paní
Vránové, která se nechala přemluvit a otevřela
kroužek mažoretek v Poniklé přesto, že vedení
mažoretek v Rokytnici nad Jizerou v Domově
dětí jí zabírá nemálo času. Určitě se můžeme
těšit na další vystoupení. Podle ohlasu našich
mladých slečen to nebudou mít paní vedoucí
a slečna Eliška Vránová vůbec jednoduché.
Chtějí se totiž přihlásit skoro všechny, které
znám.
Míla Kavánová
starostka obce

Oslavy 145 let ponikelského
ochotničení
O této velké třídenní slávě bude jistě informovat některý z organizátorů. Já si jen
dovolím vyslovit obrovský obdiv. Měla jsem
tu čest navštívit všechny pořádané akce v
průběhu třídenních oslav. Večer při svíčce
věnovaný historii ponikelského divadla - obdivuhodné, zvlášť pak příspěvky z obecenstva
z úst pamětníků. Sobotní výlet – nenalézám
slov, mělo to vtip, nápad, pohodu, počasí,
kulturu, soutěžení, víc se toho snad ani nedá
skloubit dohromady. Naše nejmenší děti nám
zahrály pohádku Zvířátka a loupežníci, nikoliv O dvanácti měsíčkách, nicméně tento detail není třeba nijak dále omlouvat. Prostě
byly úžasné. Představení Krvavý román
nepotřebuje žádný komentář. Skalní příznivci
již „zpěvohru“ znají nazpaměť, jen čekají na

Velkým překvapením bylo také vystoupení ponikelských mažoretek, které trénují, představte si, teprve od
března.

foto: OÚ Poniklá
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drobné pochybení či výpadek paměti u našich
umělců. Tím se představení stává nesmrtelným.
Večerní PoPles byl spíše rockovou zábavou,
nicméně se líbil všem, hlavně naší dorůstající
mládeži, která akci zpestřila svým tanečním
vystoupením.
Nedělním divadelním představením Honza a Zlatovláska, sehraným naší ponikelskou
mládeží, byl třídenní maraton divadelních
představení ukončen. Absolutně nasycena kulturou jsem stále zůstávala s pusou otevřenou
a s údivem, jak jsem to vše mohla stihnout a hlavně, jak jsou ti naši divadelníci skvělí, co
dokážou zorganizovat. Už se těším na další
výročí. Pokud se nemýlím, bude to za krátkých
pět let. Přikláním se k oslavě o trochu dříve,
třeba za rok.
S uctivým skloněním smekám, děkuji
a těším se příště.
Míla Kavánová
starostka obce

Za Radní děkuji týmu výherců, že se o cenu přihlásili.

Zajímavá výhra na Sousedském plese
Již dvakrát jsme jakožto Radní obce darovali poukázky na neobvyklé setkání, akci,
sportovní klání. Teprve letos se nám dva
výherci ze tří těchto nevšedních cen přihlásili
o výhru. Strávili jsme tři hodiny ve sportovním
centru ve Vrchlabí, kde jsme se pokoušeli o hru
zvanou bowling. Musíme přiznat, že družstvo
Radních bylo zcela převálcováno týmem
výherců. Nebo že bychom je nechali vyhrát?
Píšu to jen proto, abyste se ostatní, kteří
jste v tombole něco podobného vyhráli, nebáli
o cenu přihlásit. Držíme slovo. Podle mě to
byl velmi zdařilý podvečer, v jehož průběhu si
nikdo nestěžoval, kromě toho, že špatně hodil
kouli. Za Radní děkuji týmu výherců, že se
o cenu přihlásili. Snad se vám výhra alespoň
trošku líbila.
Míla Kavánová
starostka obce

foto: OÚ Poniklá
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Jak jsme volili 5. – 6. června
2009

Povodně 2009 - Pomůžeme?

Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci Poniklá
Počet osob, voličů celkem
972
Počet vydaných obálek
261
Počet odevzdaných obálek 261
Počet platných hlasů
261
Procento zúčastněných voličů 26,85 %
Politická strana, politické hnutí a
koalice ve volebním okrsku

počet
hlasů

ODS
KSČM
ČSSD
KDU-ČSL
Suverenita
Starostové a nezávislí-Vaše alternativa
Volte Pravý Blok-www.cibulka.net
Strana zelených
Věci veřejné
SDŽ-Strana důstojného života
Nejen hasiči a živnostníci s učiteli
do Evropy
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Demokratická Strana Zelených
Sdružení pro republiku-Republikán.str.Českosl.
Evropská demokratická strana
Nezávislí
Libertas.cz
Balbínova poetická strana
Strana soukromníků České republiky
Zelení
Dělnická strana

58
52
47
24
22
9
8
7
4
4
4
4
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1

Věra Nováková
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Obec Poniklá a její občané chtějí pomoci
oblastem postiženým povodněmi. Vzhledem
k tomu, že uspořádání sbírky podléhá povolení krajského úřadu, přikláníme se k pomoci prostřednictvím existujících sbírek. Své
příspěvky můžete zasílat na níže uvedená čísla
účtů, pomocí SMS, případně se můžete spojit
s kontaktními osobami a nabídnout pomoc
s odklízením.
Veřejné sbírky humanitárních pomocí:
Povodňové konto společnosti ADRA
Dárcovská SMS na tel.: 87777, zpráva ve tvaru
DMS ADRA,
Bankovní převod: 99619961/0300; variabilní
symbol 211
Povodňové konto organizace Člověk v tísni
Dárcovská SMS na tel.: 87777, zpráva ve tvaru
DMS POVODNE09.
Bankovní převod: 2027202/0300
Povodňové konto organizace Charita ČR
Bankovní převod: 22770022/0800; variabilní
symbol: 906
Materiální a dobrovolnická pomoc:
Dobrovolníci, kteří chtějí pomoct s odklízením následků povodní, mohou volat na
mobil: 731 501 286, e-mail: lukas-jurecek@
volny.cz.
Pro informace ohledně zajištění materiální
a technické pomoci je k dispozici Petr Konečný.
Jeho e-mail je: petr.konecny@fykony.cz.
Dobrovolníci, kteří chtějí nabídnout materiální pomoc, mohou volat na linku pomoci
556 768 396 (všední dny do 16.00 hodin, o víkendu od 8.00 do 12.00 hodin) nebo poslat email: aseibertova@novyjicin-town.cz
Materiální pomoc můžete přivézt i na kontaktní místa přímo v postižených oblastech:
v Bludovích – v objektu bývalého Fojtství,
v Žilině – v budově mateřské školy v Beskydské ulice. V současnosti je nejvíce potřebné
pracovní nářadí, například lopaty, dále pak rukavice, utěrky, hadry a podobně.
Míla Kavánová
starostka obce
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Zprávy z obce

Soutěž „Zlatá popelnice“
2008
I v letošním roce se naše obec zúčastnila
soutěže Zlatá popelnice. Jedná se o soutěž
v rámci kraje v třídění komunálního odpadu.
V roce 2008 došlo opět ke zvýšení výtěžnosti
tříděného odpadu v LK, a to o dalších 8%.
V absolutních číslech to znamená, že výtěžnost
tříděného sběru je již 40,42 kg/osobu/rok bez
kovů, což je v roce 2008 o celé 3 kilogramy
vytříděného odpadu za každého obyvatele
našeho kraje více než v roce 2007. V rámci celé
republiky se Liberecký kraj umístil na 4. místě.
Ze všech obcí LK jsme se umístili na krásném, i když nepopulárním, čtvrtém místě.
Podle poskytnutých údajů společnosti EKOKOM vytřídí každý občan naší obce 54,66 kg/
rok. Vítězem se stala obec Albrechtice v Jizerských horách, druhá skončila obec Paseky nad
Jizerou, třetí Bedřichov.
Mezi městy zvítězil Jablonec nad Nisou
před Cvikovem a Železným Brodem.
I když nám legislativa vůbec nevychází
vstříc, naopak musíme najít více prostředků na
financování provozu tříděného sběru, doufám,
že nám naše odhodlání třídit vydrží.
Všem, kteří tak činí, děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Prodej pozemků
Pan ing. Jaroslav Mrázek žádá o odkoupení pozemků ppč. 1315/1 a 1314/1, k. ú.
Poniklá. V zimních měsících se nedostane ke
své nemovitosti a je nucen parkovat na pozemcích souseda. Pozemky by využil k parkování
v zimních měsících, v budoucnu by zvažoval
výstavbu garáže.
Pan O. Kraus a pan Jon mají zájem o část
parcely ppč. 407/6, k. ú. Poniklá za účelem
užívání tohoto pozemku k chovu slepic.

Ze všech obcí LK jsme se umístili na krásném, i když
nepopulárním, čtvrtém místě.
foto: OÚ Poniklá

Pan Koreň a paní Chatrná, noví majitelé
čp. 212, žádají o odkoupení pozemku ppč.
2957, k. ú. Poniklá. Jedná se o část pěšiny vedoucí bezprostředně kolem jejich nemovitosti.
Žadatelé plánují pozemek oplotit.
OÚ Poniklá

Veřejná vyhláška o svozu
odpadů
Úmyslně zveřejňuji ještě stále diskutovanou
vyhlášku o změně svozu odpadů. Jak jsme se
společně se zastupiteli dohodli, do konce roku
proběhnou alespoň dvě schůzky, kde budeme
odpovídat na Vaše dotazy. Samozřejmě se mě
můžete ptát v průběhu roku na věci Vám nejasné ohledně této vyhlášky a nejen té. (Obě
vyhlášky naleznete na dalších stránkách. pozn.
red.)
Míla Kavánová
starostka obce
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PRACOVNÍ NÁVRH

OBEC PONIKLÁ

ObecnČ závazná vyhláka obce Poniklá þ. 1/2009
o stanovení systému shromaćování, sbČru, pĜepravy, tĜídČní, vyuívání
a odstraĖování komunálních odpadĤ a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Poniklá
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne
.. usnesením þ.
usneslo vydat na
základČ § 17 odst. 2 zákona þ.185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalích zákonĤ,
ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
þ.128/2000 Sb., o obcích (obecní zĜízení), ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ, tuto obecnČ závaznou
vyhláku:
ýl. 1
Úvodní ustanovení
1) Tato obecnČ závazná vyhláka (dále jen vyhláka) stanovuje systém shromaćování,
sbČru, pĜepravy, tĜídČní, vyuívání a odstraĖování komunálních odpadĤ vznikajících
na území obce Poniklá, tj. v þástech obce Poniklá, PĜívlaka, Jilem, Nová Ves a PĜeloka,
vþetnČ nakládání se stavebním odpadem1).
2) Vyhláka je závazná pro fyzické osoby.
3) PĤvodci2), kteĜí produkují komunální odpad ze ivností, z úĜadĤ a z prĤmyslu, vþetnČ
oddČlenČ sbíraných sloek tČchto odpadĤ (právnické osoby a fyzické osoby oprávnČné
k podnikání a jim obdobné subjekty), mohou vyuívat systém sbČru, tĜídČní, vyuívání
a znekodĖování komunálních odpadĤ stanovený touto vyhlákou pouze na základČ
písemné dohody s obcí Poniklá.
ýl. 2
SbČrné nádoby na komunální odpad a jejich stanovitČ
1) SbČrné nádoby na komunální odpad (dále jen sbČrné nádoby) jsou nádoby, v nich jsou
jednotlivé sloky komunálního odpadu shromaćovány do doby jejich svozu. Pro úþely
této vyhláky sbČrnými nádobami jsou:
1)

Vyhláka þ. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, Seznam nebezpeþných odpadĤ a seznamy
odpadĤ a státĤ pro úþely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu
a tranzitu odpadĤ (Katalog odpadĤ)
2) 4 písm., p) zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech (pĤvodcem odpadĤ - právnická osoba, pĜi její þinnosti
vznikají odpady, nebo fyzická osoba oprávnČná k podnikání, pĜi její podnikatelské þinnosti vznikají odpady.
Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají pĤvod v þinnosti fyzických osob, na nČ se
nevztahují povinnosti pĤvodce, se za pĤvodce odpadĤ povauje obec. Obec se stává pĤvodcem komunálních
odpadĤ v okamiku, kdy fyzická osoba odpady odloí na místČ k tomu urþeném; obec se souþasnČ stane
vlastníkem tČchto odpadĤ,)
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a) typizované sbČrné nádoby popelnice (o objemu 60, 80, 110, 120, 240, 340, 660, 770,
1100 litrĤ), kontejnery a sbČrné pytle (o objemu 60 a 110 litrĤ) urþené
ke shromaćování smČsného komunálního odpadu. 1 Tyto sbČrné nádoby jsou buć ve
vlastnictví obþanĤ obce nebo v jejich nájmu.
b) zvlátní sbČrné nádoby, kontejnery pro oddČlenČ sbírané a tĜídČné druhy komunálního
odpadu,
c) velkoobjemové kontejnery, urþené k ukládání objemného odpadu
2) StanovitČ sbČrných nádob je místo, kde jsou sbČrné nádoby trvale nebo pĜechodnČ
umístČny za úþelem odstranČní komunálního odpadu oprávnČnou osobou. StanovitČ
sbČrných nádob jsou individuální nebo spoleþná pro více uivatelĤ.
3) SbČrné nádoby se pouívají pouze k ukládání odpadu, pro který jsou urþeny.
4) SbČrné nádoby se umísĢují na stanovitích urþených obcí tak, aby byly dobĜe pĜístupné
pro odkládání, shromaćování a odvoz odpadĤ.
5) Mimo sbČrné nádoby lze shromaćovat komunální odpad jen v mimoĜádných pĜípadech,
kdy obec pro urþitý druh odpadu (objemný odpad, nebezpeþné sloky komunálního
odpadu, kovový odpad) urþí na vymezenou dobu zvlátní místa pro shromádČní a odvoz
tohoto odpadu Informace o dobČ a místech mČsto oznámí v dostateþném pĜedstihu
zveĜejnČním na úĜední desce obecního úĜadu, obvyklých vývČsních plochách a
internetových stránkách obce.
6) SbČr a svoz komunálního odpadu zajiĢuje obec prostĜednictvím oprávnČné osoby.
ýl. 3
TĜídČní komunálního odpadu
1) Komunální odpad se tĜídí na:
a) tĜídČný odpad, kterým je papír, sklo barevné a smČsné, sklo bílé, PET lahve, plasty
z domácností, nápojové kartony, kovový odpad
b) objemný odpad,
c) kovový objemný odpad
d) nebezpeþné sloky komunálního odpadu,
e) smČsný odpad.
2) SmČsný odpad je
odst. 1 písm. a), b), c) d).

zbylý

komunální

odpad

po

stanoveném

vytĜídČní

dle

ýl. 4
Shromaćování tĜídČného odpadu
1)

TĜídČný odpad je shromaćován do zvlátních sbČrných nádob.

2)

Zvlátní sbČrné nádoby jsou umístČny na následujících stanovitích:

1

Obec doporuþuje, aby byly tyto sbČrné nádoby spoleþnČ vyuívány více domácnostmi na základČ dohody
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a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Nová Ves  U Rybárny (barevné sklo, papír, pouze PET lahve)
DPS PĜívlaka (barevné sklo, papír, pouze PET lahve)
Jilem (barevné sklo, bílé sklo, papír, pouze PET lahve)
BERTERO (2x barevné sklo, bílé sklo, papír, PET lahve)
Panelový dĤm þ.p. 300, 301, 302 (2x barevné sklo, papír, PET lahve)
Bytovky þ.p. 277 (barevné sklo, papír, PET lahve)
Preloka (barevné sklo, papír, PET lahve)
Poniklá stĜed (barevné sklo, bílé sklo, papír, PET lahve)
Z (2x barevné sklo, bílé sklo, 2x papír, 23x PET lahve)
Obecní úĜad (papír)
Za starou farou (luté pytle na plasty z domácností, oranové pytle na nápojové
kartony, luté pytle s potiskem PET lahve na PET lahve a edé pytle na
drobný kovový odpad)
Pytle s tĜídČným odpadem viz bod k) mohou obþané zanechat u sbČrných hnízd.
3)

Zvlátní sbČrné nádoby jsou barevnČ odlieny a oznaþeny pĜíslunými nápisy:
a) papír, kontejner - barva modrá
b) sklo barevné, smČsné, zvony barvy zelené nebo modré s oznaþením nálepkou
barevné sklo
c) sklo bílé, zvon barvy bílé s oznaþením Sklo bílé
d) PET lahve2, kontejner barvy luté (nebo pytle luté barvy s nápisem PET láhve)
e) Plasty z domácností (luté pytle s nápisem Plasty z domácností)
f) nápojové kartony (oranový pytel)
g) drobný kovový odpad (edé pytle)
ýl. 5
SbČr nebezpeþných sloek komunálního odpadu

1) Nebezpeþný odpad je odpad uvedený v Seznamu nebezpeþných odpadĤ vedeném
v Katalogu odpadĤ3 a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpeþných
vlastností uvedených v pĜíloze þ. 2 k zákonu o odpadech.
2) SbČr a svoz nebezpeþných sloek komunálního odpadĤ je zajiĢován vdy v jarním a
podzimním období jejich odebíráním na pĜedem vyhláených pĜechodných stanovitích
pĜímo do zvlátních sbČrných nádob k tomuto sbČru urþených. Informace o sbČru, zejména
termíny svozu a jednotlivá pĜechodná stanovitČ budou zveĜejĖovány v dostateþném
pĜedstihu na úĜední desce obecního úĜadu, na výlepových plochách, na webových
stránkách obce, v místním rozhlase.
ýl. 6
SbČr objemného odpadu
1) Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem ke svým rozmČrĤm nemĤe být umístČn
do sbČrných nádob (napĜ. koberce, matrace, nábytek apod. ).
2

PET lahve musí být do urþených sbČrných nádob ukládány po jejich slisování nebo selapání
Vyhláka þ.381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadĤ, Seznam nebezpeþných odpadĤ a seznamy odpadĤ
a státĤ pro úþely vývozu, dovozu a tranzitu odpadĤ a postup pĜi udČlování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu
odpadĤ (Katalog odpadĤ)
3
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2) SbČr a svoz objemného odpadu je zajiĢován vdy v jarních mČsících jeho odebíráním na
pĜedem vyhláených pĜechodných stanovitích pĜímo do zvlátních sbČrných nádob
(velkokapacitních kontejnerĤ) k tomuto úþelu urþených. Informace o sbČru, zejména
termíny pĜistavení jednotlivých sbČrných nádob (velkokapacitních kontejnerĤ) budou
zveĜejĖovány v dostateþném pĜedstihu na úĜední desce obecního úĜadu, na výlepových
plochách, na webových stránkách obce, v místním rozhlase.
3) Místa pĜechodného umístČní sbČrných nádob dle odst. 2 jsou:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Horní Poniklá  Poární nádr
Poniklá  u kostela
Poniklá  PĜeloka
Poniklá stĜed  Huderovo
Poniklá  u bytovek
Poniklá - nádraí

4) V pĜípadČ nutnosti odvézt objemný odpad nepĜesahující mnoství jedné nakládky
nákladního vozidla4 mimo místa dle odst. 3, je moné sjednat odvoz na urþitý den na
Obecním úĜadu Poniklá.
ýl. 7
SbČr kovového odpadu
SbČr a svoz kovového odpadu je zajiĢován celoroþnČ jeho odebíráním ve stĜedu obce Poniklá
tzv.Huderovo do zvlátních sbČrných nádob (velkokapacitních kontejnerĤ) k tomuto sbČru
urþených. Na drobný kovový odpad jsou urþeny edé pytle (þl. 4 odst. 3 písm. f ) , které jsou
k dispozici na Obecním úĜadČ Poniklá, v obchodČ Jednota, v Trafice, v obchodČ U SoukupĤ,
ve veþerce u pana Janaty, které se odkládají na sbČrná místa, viz þl. IV, bod 2.
ýl. 8
Shromaćování smČsného odpadu
SmČsný odpad se do doby svozu shromaćuje do sbČrných nádob, kterými jsou
a) popelnice, kontejnery, oznaþené patĜiþnou nálepkou a sbČrné bílé pytle s modrým
potiskem Marius Pedersen Group.
b) odpadkové koe, které jsou umístČny na veĜejných prostranstvích v obci, slouící pro
odkládání drobného smČsného komunálního odpadu.

1)

2) SmČsný odpad se ukládá do sbČrných nádob tak, aby pĜi manipulaci s nimi z nich
nevypadával, nesmí být ádným zpĤsobem hutnČn (napĜ. selapáváním), ani zaléván
vodou.
3) SbČrné nádoby (popelnice 60  1100 litrĤ) a pytle (60 a 110 litrĤ) budou vyváeny podle
svozového plánu kadé pondČlí. Pravidelný svoz je k dispozici 1 x týdnČ, 1 x za 14 dní a
kombinovanČ ( 1x za 14 dní v letním období, tj. duben  záĜí, 1 x týdnČ v zimním období,
tj. Ĝíjen  bĜezen). V místní þásti PĜívlaka je svoz uskuteþĖován 1 x za 14 dní po celý rok.
V pĜípadČ zmČny termínu budou obþané vdy v dostateþném pĜedstihu informováni
4

Tím je nákladní vozidlo Destacar
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prostĜednictvím oznámení na úĜední desce obecního úĜadu a v místním rozhlase.
Popelnice i pytle musejí být pĜipraveny k odvozu v urþený svozový den od 6.00 hod. na
urþeném stanoviti sbČrných nádob.5
4) V místech, kam nezajídí oprávnČná osoba (Jilem  zimní období, od þp. 350 do þp. 400,
Nová Ves  po celý rok, þp. 10 a 50) bude provozován pytlový svoz. V þásti Jilem bude
v mČsíci prosinec umístČn velkoobjemový kontejner po dobu zimního období. Pytle
z ostatních þástí je nutné dopravit na místa, kam svozová sluba zajídí
 Nová Ves  k sinici I. tĜídy Harrachov-Vrchlabí
- Jilem  k þp. 412 nebo níe podél místní komunikace.
5) ýl. 9
Nakládání se stavebním odpadem
1)

Stavební odpad je stavební a demoliþní odpad. Stavební odpad není odpadem
komunálním.

2)

Stavební odpad lze pouít, pĜedat þi zlikvidovat zákonem stanoveným zpĤsobem.

3)

Pokud bude mít osoba, je vyprodukovala stavební odpad, zájem uloit suĢ a zeminu na
pozemcích obce, mĤe tak uþinit po dohodČ s obecním úĜadem na základČ písemné
ádosti. Jinak je pro odloení stavebního odpadu nutné zajistit tuto slubu na vlastní
náklady u zjednané svozové spoleþnosti.
ýl. 10
ZávČreþná ustanovení

1)

Nabytím úþinnosti této vyhláky se zruuje ObecnČ závazná vyhláka þ. 5/2006
o nakládání s komunálním odpadem.

2)

Tato vyhláka nabývá úþinnosti dnem 1. 7. 2009

Alena Vondrová
místostarostka

Ing. Miloslava Kavánová
starostka

vyvČeno na úĜední desce obecního úĜadu dne:
Sejmuto z úĜední desky obecního úĜadu dne:

5

NapĜ. v blízkosti pozemní komunikace, u nemovitosti apod.
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PRACOVNÍ NÁVRH

OBEC PONIKLÁ
ObecnČ závazná vyhláka obce Poniklá þ. 2/2009
o poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne
usnesením þ
. usneslo vydat na
základČ § 17a odst. 1 zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých dalích zákonĤ, ve
znČní pozdČjích pĜedpisĤ (dále jen zákon o odpadech) a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2
písm. h) zákona þ. 128/2000 Sb., o obcích ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ, tuto obecnČ závaznou
vyhláku.
ýlánek 1
Úvodní ustanovení
1. Obec Poniklá touto obecnČ závaznou vyhlákou (dále jen vyhláka) stanoví poplatek za
komunální odpad, který vzniká na území obce (dále jen poplatek).
2. Správu poplatku vykonává obec Poniklá. Na Ĝízení ve vČcech poplatkĤ za komunální odpad se
vztahují zvlátní právní pĜedpisy1.
ýlánek 2
Poplatník a plátce
Poplatníkem je kadá fyzická osoba, pĜi její þinnosti vzniká komunální odpad. Plátcem poplatku je
vlastník nemovitosti, kde vzniká komunální odpad. Jde-li o budovu, ve které vzniklo spoleþenství
vlastníkĤ jednotek podle zvlátního zákona, je plátcem toto spoleþenství. Plátce poplatek rozúþtuje
na jednotlivé poplatníky2.
ýlánek 3
Sazba poplatku
Na základČ pĜedpokládaných oprávnČných nákladĤ obce Poniklá roku 2009, vyplývajících z reimu
nakládání s komunálním odpadem rozvrených na jednotlivé poplatníky, podle poþtu a objemu
nádob, urþených k odkládání odpadĤ pĜipadajících na jednotlivé nemovitosti a frekvenci svozu þiní
sazba na jednoho poplatníka a kalendáĜní rok:
velikost
nádoby
60 l
60 l
60l
80 l
80 l
80l
110 l, 120 l
110 l, 120 l
1
2

þetnost odvozĤ
52svozĤ /1xtýdnČ
26 svozĤ /1x14dní
39svozĤ
52 svozĤ /1xtýdnČ
26 svozĤ /1x14dní
39svozĤ
52svozĤ /1xtýdnČ
26 svozĤ /1x14dní

Poplatek
Pronajatá nádoba
1948,-Kþ
1342,-Kþ
1645,-Kþ
2183,-Kþ
1439,-Kþ
1811,-Kþ
2546,-Kþ
1685,-Kþ

Poplatek
Nádoba vlastní
1813,-Kþ
1208,-Kþ
1511,-Kþ
2049,-Kþ
1305,-Kþ
1677,-Kþ
2402,-Kþ
1541,-Kþ

Zákon þ. 337/1992 Sb., o správČ daní a poplatkĤ, ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ
§ 17a odst. 2 zákona þ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmČnČ nČkterých zákonĤ, ve znČní pozdČjích pĜedpisĤ
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110l, 120l
240 l
240 l
240l
340 l
340 l
340l
660 l
660 l
660l
770 l
770 l
770l
1100 l
1100 l
1100l

39 svozĤ
52 svozĤ/1xtýdnČ
26svozĤ/1x14dnĤ
39 svozĤ
52svozĤ/1 x týdnČ
26svozĤ/1 x 14 dnĤ
39svozĤ
52svozĤ/1 x týdnČ
26svozĤ/1 x 14 dnĤ
39 svozĤ
52svozĤ/1 x týdnČ
26svozĤ/1 x 14 dnĤ
39 svozĤ
52svozĤ/1 x týdnČ
26svozĤ/1 x 14 dnĤ
39svozĤ

Pytel 110l
Pytel 60l

2116,-Kþ
4936,-Kþ
3253,-Kþ
4095,-Kþ
6994,-Kþ
4646,-Kþ
5820,-Kþ
13011,-Kþ
8785,-Kþ
10898,-Kþ
15016,-Kþ
9849,-Kþ
12433,-Kþ
19738,-Kþ
13946,-Kþ
16842,-Kþ

1972,-Kþ
4683,-Kþ
3000,-Kþ
3842,-Kþ
6613,-Kþ
4265,-Kþ
5439,-Kþ
12070,-Kþ
7844,-Kþ
9957,-Kþ
14032,-Kþ
8865,-Kþ
11449,-Kþ
18233,-Kþ
12441,-Kþ
15337,-Kþ

65,-Kþ
35,-Kþ

Místem objednání nebo výmČny sbČrných nádob, stejnČ jako poĜízení pytlĤ je OÚ Poniklá.

ýlánek 4
Splatnost poplatku

1. Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, prvá splátka nejpozdČji do 30. þervna

pĜísluného kalendáĜního roku a druhá splátka nejpozdČji do 30. listopadu pĜísluného
kalendáĜního roku. Jednorázovou platbou lze poplatek uhradit nejpozdČji do 30. þervna
pĜísluného kalendáĜního roku.
ýlánek 5
ZávČreþná ustanovení

1)
2)

Nabytím úþinnosti této vyhláky se zruuje ObecnČ závazná vyhláka þ.
Tato vyhláka nabývá úþinnosti dnem 1. 7. 2009.

.........................................

Alena Vondrová
místostarostka
VyvČeno na úĜední desce dne:
Sejmuto z úĜední desky dne:
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.................................................................

Ing. Miloslava Kavánová
starostka
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Nejmladší občankou naší obce se stala Anastázie Holubcová. Šťastným rodičům blahopřejeme.

Svatby
Na společnou cestu životem se vydali Přemysl
Jandura a Kateřina Stojková. Novomanželům
přejeme všechno nejlepší, hlavně hodně štěstí
a zdraví.

Rozloučení
V posledních měsících nás opustili:
Zdeněk Koucký

Miloslav Pavlousek
Loučíme se s nimi. Upřímnou soustrast všem
pozůstalým.
Připravila redakce

Poděkování
Touto cestou děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s p. Miloslavem Pavlouskem, za květinové dary, kondolence a za
upřímná slova útěchy. Děkujeme paní Božence Stínilové a paní doktorce Fričové za milé
a upřímné projevy loučení.

V posledním dni měsíce května jsme přivítali nejmenší občánky obce Poniklá.

rodina

foto: OÚ Poniklá
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Vítání občánků
V posledním dni měsíce května jsme přivítali nejmenší občánky obce Poniklá. Dovolte,
abych je Vám všem představila:
Jakoubek Jindřišek,
Jeníček Kubín,
Štěpánek Vejnar
Toníček Braun
Protože ještě neumí mluvit, pokusím se říci
něco za ně. Něco, co je vypůjčené z písničky,
ale moc hezké.
„Mějte nás rádi, mámy, tátové,
mějte nás rádi právě takové,
víme to od dědy a babičky,
že jsme váš obrázek věrný celičký.“

Uctění památky padlých.
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Společenská kronika
Tak hodně zdraví a chuti do toho krásného
života!
Míla Kavánová
starostka

Uctění památky
Díky SDH Poniklá a SDH Přívlaka jsme uctili památku padlých ve světových válkách.
Možná si někdo myslí, že je to přežitek. Já si
myslím, že na ty, kteří padli ve válce, by se
zapomínat nemělo. Děkuji za zajímavý projev panu Z. Krafkovi a všem hasičům, kteří si
oblékli slavnostní uniformy. Také děkuji paní
L. Kadavé a panu J. Nesvadbovi za stálou péči
o tyto pomníky.
Míla Kavánová
starostka

foto: OÚ Poniklá
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Škola a školka

Zprávy ze školy a školky
GALERIE ÚSPĚCHŮ ve školním
roce 2008/2009
L. Dolenská, E. Vránová, M. Šolcová, D. Čížek
a L. Pírko
2. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
A. Hrubá, V. Buriánková, E. Vránová,
P. Nováková, V. Krausová, N. Beranová, A. Farská, A. Nechanická, M. Harcubová
6. místo – okresní finále ve volejbale
F. Tomac, D. Simonides, M. Novák, M. Holubec, M. Votoček, J. Bárta, T. Novotný, P. Vinklář,
L. Hančar
3. místo – okresní finále ve volejbale
D. Simonides, J. Bárta, N. Beranová,
V. Buriánková, A. Farská, L. Hančar,
V. Krausová, P. Nováková, T. Novotný,
P. Vinklář

2. místo – okresní finále ve volejbale smíšených
družstev 6. a 7. r.
2. místo – krajské finále ve volejbale smíšených
družstev 6. a 7. r.
M. Harcubová, M. Šolcová, A. Nechanická,
E. Vránová, B. Kavánová
3. místo – okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
P. Nováková, A. Farská, V: Krausová, J. Janatová, P. Vinklářová
2. místo – okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
L. Václavík, L. Hančar, T. Novotný, V. Scholz,
P. Vinklář, D. Simonides
4. místo - okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
D. Simonides, M. Šolc, M. Václavík, F. Tomac, M.
Michetschläger, Z. Holubec
2. místo - okresní finále Poháru rozhlasu v atletice

S. Šedý - 1. místo v hodu kriketovým míčkem na DOH v Turnově

foto: ZŠ Poniklá
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v kategorii vesnických škol
D. Simonides, M. Novák, M. Šolc, M. Votoček,
M. Václavík
4. místo – okresní finále v atletickém čtyřboji
Šedý S.
1. místo – hod kriketovým míčkem na DOH
v Turnově
3. místo – vrh koulí na DOH v Turnově

Michaela Kocourová – SŠ A. Staška Lomnice
n. P., gastronomie
Milan Michetschläger – SPŠ Jičín, technické
lyceum
Lucie Nováková - ISŠ Vysoké nad Jizerou, obchodní akademie
Jan Plichta – SPŠ Jablonec n. N., strojírenství
Petra Psotová – Gymnázium I. Olbrachta
Semily

Holubec Z.
1. místo – skok vysoký na DOH v Turnově

Petra Soukupová - Gymnázium Jilemnice

Harcubová M.
3. místo – běh na 800 m na DOH v Turnově
3. místo – skok vysoký na DOH v Turnově

Filip Tomac – SŘŠ Jaroměř, tesař

Z. Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

IX. třída se loučí se základní
školou. A kam odcházejí?
Jiří Čurda - ISŠ Vysoké nad Jizerou, pracoviště
Harrachov, mechanik a opravář
Veronika Hejralová –
n. N., propagační grafika

SUŠ

Stanislav Šedý – ISŠ Semily, elektrikář
Vít Tomac – SPŠ Volyně, navrhování nábytku
a dřevěné konstrukce
Martin Václavík – SŘŠ Jaroměř, kovář podkovář
Kateřina Jelínková – SOŠPg Nová Paka,
předškolní a mimoškolní pedagogika
A představte si, všichni byli přijati již při
prvním přijímacím řízení! Blahopřejeme!

Jablonec

Z. Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Barbora Kavánová – SOŠPg Liberec, učitelství
v mateřských školách a vychovatelství

Pohodička, pohoda aneb IX. třída na vodáckém výletě na Sázavě.
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Poslední dobrodružství s
kamarádem krtkem
Tak už mě tu zase máte. Koho? No přece
kamaráda všech dětí - krtka. Své poslední
vyprávění jsem skončil zážitkem z jízdy vlakem.
Představte si, já se také začátkem května svezl i
autobusem a ještě k tomu hodně daleko. Až za
Liberec do ekologického střediska v Oldřichově
v Hájích. A poznal jsem i děti z I. a II. třídy ZŠ,
které jely s námi také.
K mému velkému údivu jsem se tam setkal
s dalším krtečkem. A proč? Děti si z nabídky
hravého poznávání vybraly právě projekt
„Na návštěvě u krtka“. Protože jsme domů
nespěchali, mohli jsme si v krásném okolí
hrát a poznávat ještě další zvířátka, která ve
středisku chovají.
Potom jsme se na delší dobu přestěhovali
do říše pohádek. Já jsem jen poslouchal, ale
děti pilně nacvičovaly písničky a příběh pohádky „ZVÍŘÁTKA A LOUPEŽNÍCI“.
Pohádku potom zahrály hned dvakrát. Jednou v rámci oslav založení místních ochotníků
a jednou pro rodiče. Někoho jsem na pohádce
viděl i dvakrát. Odměnou za dětskou snahu
byl velký zájem diváků, mohutný potlesk, ale
nejvíce pozvání starších kamarádů do místního
kulturního stánku na svoji pohádku „O Honzovi a princezně Zlatovlásce“. Děti seděly ani
nedutaly, jak byly pohádkou nadšené. Moc
děkujeme.
Při nácviku pohádky nebyl na nic ostatního
čas, ale jednou jsme si ho přece jenom udělali.
V úterý 26. května k nám přijela požární a policejní auta a také dospěláci v uniformách, ale
nelekejte se, nic hrozného se nestalo. Všichni si
s námi přijeli hrát a povídat. Hodně věcí jsme
si mohli vyzkoušet. Třeba jak je těžký obušek,
jak se měří brzdná dráha, zda je příjemné nosit
neprůstřelnou vestu anebo hasičskou přilbu
s plynovou maskou. Krásnou tečkou za celým
zábavně poučným dopolednem bylo stříkání
z hadice. Voda stříkala všude, ale byl krásný
slunečný den, a nikomu to vůbec nevadilo.
Na konci května moji kamarádi Terezka

Škola a školka
Buriánková, Nikolka Vrbatová, Honzík Koldovský
a Patrik Novotný přivítali v obřadní síni v Poniklé
naše nové občánky.
1. června jsem se ve školce úplně ztratil mezi
princeznami, loupežníky, rytíři a zvířátky.
Nejprve jsem nic nechápal, ale potom
jsem poznal, že nejsem znovu v pohádce, ale
že ve školce mají maškarní karneval spolu se
soutěžemi o ceny. Počasí dětem přálo, kdo
byl pilný, získal hodně žetonků, které poté
ve „školkovském obchodě“ vyměnil za ceny,
a pěkně si ten svůj svátek užil.
Doufám, že se nebudu mýlit, když řeknu,
že i kvůli mně se malí kamarádi naučili chránit
přírodu, starat se o ni a pomáhat jí. Naučili se
také správně třídit odpady. Díky tomu a ještě
všem vzorným ponikelským dospělákům, kteří
nelení a svůj odpad správně roztřídí, k nám
začátkem června zavítalo divadlo z Karlových
Varů s ekologickou pohádkou O VODNÍKU
PAČÍSKOVI. Pohádka byla moc pěkná, děti
pozorné a nádherně s herci spolupracovaly.
Doufám, že i v dalších letech budou
jak děti, tak dospěláci třídit odpady a že se
budeme moci za odměnu v soutěži „Popelnice
roku“, tentokrát i s dětmi ze ZŠ, těšit z nějakého
překvapení.
Okolo krtka, přírody a odpadů se točil
celý náš roční program s názvem KRTKOVA
DOBRODRUŽSTVÍ. Děti zkoušely různé
pokusy s přírodninami, vyráběly si vlastní
papír, na zahrádce si zakopaly do země různé
odpady – biologické i ty ostatní. Po vykopání
našeho „odpadového pokladu“ jsme zjistili, že
je daleko víc věcí, se kterými si příroda poradit
neumí. To umíme jenom my, lidé, a musíme na
to stále pamatovat!!!
Ve své podzemní říši mám všechno, co
potřebuji a co chci, ale jedna věc mi přesto
chybí - takové krásné kalhotky, jako mají děti.
S velkými kapsami, aby se mi do nich vešlo
všechno, co při svých výletech najdu. Jednou jsem si posteskl před dětmi a víte, co se
stalo? Děti mě vzaly na výlet do muzea v Pasekách nad Jizerou a já na vlastní oči viděl, že
pořídit si kalhotky není tak těžké. Stačí pár
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šikovných kamarádů a vědět, jak na to. A to
už vím. I děti mi pomáhají. Ve školce mi na
tkalcovském stavu tkají plátno a je pěkně
barevně pruhované. Nevěříte? Věřte. Z Pasek
domů jsme vůbec nespěchali. Na Buďárce
jsme si opekli buřty a volný čas jsme strávili
na ekofarmě u Waldmannových. I když všude
po okolí občas pršelo, s námi cestovalo jenom
sluníčko.
Hned další den se vydali předškoláci na
návštěvu do I. třídy ZŠ v Poniklé. Paní učitelka
je přivítala po dlouhé cestě čajem a vlastnoručně
upečenou buchtou, poté jim školáci ukázali, co
se za ten rok naučili a moji kamarádi si také
vyzkoušeli, jaké to je už se „učit“. Celá hodina
utekla jako voda, byla krásně hravá, pestrá
a děti byly moc šikovné.
A na závěr ten slíbený plán, o kterém jsem
Vám psal v předchozím čísle. Předposlední
pátek jsem děti pozval k sobě do podzemní
říše. Že nevíte, jak by se tam děti vešly? Poz-

Škola a školka
val jsem je do jeskyní v Poniklé. To byla nádhera. Až na jednu holčičku vlezly do té tmavé
hloubky všechny děti. Některé i trochu po
břiše, neboť sestup byl opravdu náročnější.
O to větší překvapení bylo dole. Děti zkoumaly, co všechno je v tom hlubokém podzemí,
do každé škvíry svítily čelovkami, ochutnaly
podzemní jezerní vodu a hlavně našly poklad,
který jsem jim nachystal. Vždyť si to za celý rok
pilné práce opravdu zasloužily. Já se pod zemí
vůbec neumažu, ale o dětech to říci nemohu.
Snad jim to pro tentokrát maminky odpustily.
Velké poděkování za možnost návštěvy
jeskyně patří mým velkým kamarádům:
jeskyňáři Ondrovi Skalskému a Petru Hájkovi, kteří se o děti krásně starali, všechno jim
vysvětlovali a s náročnou cestou pomohli.
A už je tu loučení. Se mnou, KRTKEM,
ale i s deseti dětmi, které po velkých prázdninách už usednou do školních lavic. Na jejich
místečka se těší dvanáct nových dětiček a na

Předposlední pátek jsem děti pozval k sobě do podzemní říše.
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všechny děti zaměstnanci školky.
Krásné prázdniny, dovolené a hodně
příjemně strávených letních dnů přeje kamarád Krtek.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Policie a hasiči – kamarádi
dětí z mateřských školek!
V některém ze starších čísel jilemnického
zpravodaje vyšla zmínka o zahájení projektu
„Vím, co smím, a tak se nebojím“ pro děti
z mateřských školek v 21 obcích patřících pod
správní obvod obce s rozšířenou působností
Jilemnice. Do dneška (11. 6. 2009) máme za
sebou 19 samostatných seminářů a spoustu
zajímavých zážitků. S příslušníky Policie ČR
(Preventivně informační skupina Semily)
a Hasičského záchranného sboru Libereckého
kraje (územní odbor Semily) po sedm týdnů
navštěvujeme všechny mateřské školy. Děti se
seznamují se zásadami bezpečného chování

V naší školce tento projekt proběhl 26. května.

doma i v terénu. V průběhu semináře, který je
rozdělen na policejní a hasičský blok, zjišťují,
jak mají být opatrné, s kým se kamarádit
a jak se chovat v případě nebezpečí. Zajímavostí je také prohlídka techniky obou složek,
kde jednoznačně vyhrává hasičská stříkačka
a policejní maják. Kromě teoretických informací získávají děti i drobné vzdělávací materiály v podobě tematických omalovánek,
vystřihovánek a jiných obrázků. Nejen děti,
ale i paní učitelky mají možnost vyzkoušet, jak
náročná je práce hasiče v zásahovém obleku
nebo jak funguje kyslíková maska. Se zaujetím zkouší neprůstřelnou vestu a policejní
kolečko určené k měření brzdné dráhy. A jaké
jsou závěry organizátorů? Projekt i přes svou
náročnost a délku přináší své výsledky a určitě
nelze říci, že jde o ztracený čas. Dětské úsměvy
a nadšení je jistě největším motorem pro další
práci. A abychom se rozdělili o zajímavosti
i s Vámi čtenáři, přidáváme k dobru několik
dětských perliček:

foto: OÚ Poniklá
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Otázka: Proti komu se používá obušek?
Odpověď: Proti někomu, kdo umí Kung-fu!
Otázka: Na koho má policie pistole?
Odpověď: Na někoho, kdo někdy zabil, tak aby
věděl, jaký to je!
Otázka: Od cizích lidí si nemůžeme nic
brát, proč? Odpověď: Protože by to mohl být
dynamit!
Otázka: Proč nesmíte chodit nikam s cizími lidmi? Odpověď: Protože by nás mohl vzít
na cizí planetu!
Otázka: Na co je to policejní kolečko?
Odpověď: Aby mohli jezdit na poli a dělat
řádky na brambory!
I ponikelská školka se mohla zúčastnit
tohoto projektu. Bylo velmi zajímavé sledovat
pochody našich nejmenších v situacích, které
jsou pro ně nebezpečné. Výklad sledovaly
s velkým zaujetím a určitě si budou pamatovat,

Škola a školka
že do bytu nepouštíme cizí lidi. A pokud nás
někdo nechce z bytu pustit, nebudeme slaňovat
ze 13. patra, ani se neprobouráme k sousedům,
ale použijeme telefon a vytočíme číslo 158.
R. Soukupová
koordinátorka projektu

Projekt Vím, co smím
V naší školce tento projekt proběhl 26.
května. Počasí bylo nádherné, děti báječné
a vnímavé a celkové hodnocení? Celé
dopoledne bylo skvělé, moc za vše děkujeme
a doufáme, že se budeme moci těšit na další
spolupráci.
Děti a zaměstnanci školky

Zajímavostí je také prohlídka techniky obou složek, kde jednoznačně vyhrává hasičská stříkačka a policejní
maják.

foto: MŠ Poniklá

35

Pod horami - květen - červen

TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Ženská volejbalová sezóna
2008-9

a předehrávka s Tanvaldem. Se soupeřem,
který na nás umí moc dobře zahrát, jsou to
holčiny – mladé, hbité k neutahání, no měly
jsme z nich velký respekt. A hned to bylo znát
na začátku zápasu, když jsme začaly prohrávat
2 : 0, pak jsme jim ale nedopatřením zranily
tři hráčky a vše se obrátilo, zápas jsme otočily
a vyhrály 3 : 2, a druhý zápas o něco snadněji
3 : 1.
Druhý den jsme ráno odjížděly na VK
Mnichovo Hradiště, zničené, unavené, protože
jsme se z Tanvaldu navrátily po 23 hodině,
a nastoupily jsme na kurt za školu, kde nás
více trápilo počasí než soupeřky. Z Mnichova
Hradiště jsme si povinně odvezly plný počet
bodů, i když to tedy nebylo jen tak – první zápas jsme vyhrály 3 : 0, druhý už jen 3 : 1, a kdyby se hrál další zápas, tak nevím, nevím – došla
nám šťáva nebo fyzička.
Po celou dobu jsme se v tabulce pohybovaly mezi prvním až třetím místem. Teď nás čekal
poslední dvojzápas a my byly v tabulce druhé
o jeden bod za Českou Lípou a jeden bod před
Vysokým. Složitá situace, protože děvčata
z Turnova jsou mladá, rychlá, hbitá – tak trochu

Naposledy, když jsem se vám v časopise
ozvala, tak jsem hodnotila půlsezónu, která
se nám vydařila a o první místo jsme přišly
až v posledním zápase. Přezimovaly jsme na
druhém místě, občas chodily na tréninky
a chtěly na sobě pracovat, abychom si to „krásné“ druhé místo na jaře moc nepohoršily.
Volejbalové jaro pro nás začalo výjezdem
do České Lípy, k holkám, které to moc dobře
umí hrát a mají i dostatečnou hráčskou základnu. Jely jsme s obavami – ty se na celé čáře
splnily, prohrály jsme oba zápasy 3 : 0. Dalším
soupeřem bylo Vysoké, náš rival, na kterého
nás trenér hecuje. Zápas dopadl fifty fifty 3 :2
a 2 : 3. Na další zápas jsme opět vyjížděly, tentokráte do Stráže, a věděly jsme, že nám holky
z Pandy nedají nic zadarmo. Přivezly jsme si
výhry dvakrát 3 : 1. Hned druhý den jsme vyjely
do Mnichova Hradiště hrát na venkovní hřiště.
Když jsme přijely, braly bychom výsledek 1 : 1
– ten jsme si i skutečně odvezly, ale mít o trochu štěstíčka více, mohly
jsme vyhrát oba zápasy.
Jen pro pořádek uvedu
stav 2 : 3 a výhru 3 : 0.
Další víkend na nás
doma čekala děvčata
z Českého Dubu. Hlavní
úkol byl nic nepodcenit a
byla z toho výhra dvakrát
3 : 0. Na konci května
následovala doma utkání s
holkama z Příšovic. Přijely
kompletní – vzaly vše, co
měly doma, jak Dášu, tak
i Majdu. Vyhrály jsme
s nimi 3 : 1 a 3 : 0.
No a přišel červen, Poniklá x Turnov B. 26. 6. 09 v Poniklé.
přeložení
utkání

foto: zdroj: http://volejbalponikla.rajce.idnes.cz
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to, co nám chybí – a velmi se sezónu od sezóny
zlepšují. Hrát s nimi vyrovnaný zápas nás stojí
veliké úsilí. První set jsme vyhrály o prsa 27
: 25, pak už to bylo v režii děvčat z Turnova, my
se nevzdaly, ale ony na co sáhly, to položily, no
a to se nám úplně nedařilo. Takže po prvním
zápase jsme prohrály 1 : 3. Hned za 20 minut
jsme nastoupily do druhého zápasu, s tím že si
jdeme zahrát a užít si každý míč v posledním
zápase sezóny, a chtěly jsme ještě něco uhrát,
vždyť nám ještě ráno šlo o druhé místo v tabulce. První set jsme vyhrály opět o prsa 26 : 24,
druhý set prohrály 18 : 25, třetí a čtvrtý jsme
dřely a nakonec vyhrály 25 : 20 a 25 : 18, takže
jsme se o poslední body podělily.
Již předem bylo dohodnuto, že po zápase
jdeme k Tomášovi na oběd, zhodnotit sezónu
a smířit se se třetím místem v kraji. Evka s Martinou napětí jak asi hrály soupeřky neunesly, Martina zavolala do Mnichova Hradiště
trenérovi a chtěla vědět, jak dopadly zápasy
s Vysokým. No, pan Bašus nás velice potěšil,
protože nám oznámil, že Vysoké v Hradišti
také hrálo 1 : 1, tak už jsme mohly slavit druhé
místo. Moc hezké umístění na vesnici, která
začala hrát kraj před třemi lety a se základnou
pouhých devíti hráček, které mají ale i jiné povinnosti a pokaždé nejsou k dispozici. Měly

jsme velkou radost hlavně proto, že jsme se
umístily před Vysokým.
No, ale protože míč je kulatý a na nic se
nedá spoléhat, tak nejdříve mě v úterý zaskočila
zpráva, že druhé nejsme. My jsme totiž II. libereckou krajskou soutěž vyhrály, Poniklá je
první!!!! Jo, je to tak, hned jsem obeslala holky
SMSkou. Co se stalo, dosud první Česká Lípa
prohrála oba zápasy v Příšovicích!?
Naše sestava: Petra Faistaverová, Šárka
Jiroušová, Martina Holubcová, Eva Koldovská,
Jana Krausová, Zdenka Petrušková, Bohunka
Šaldová, Petra Vondrová a Anita Votrubová.
Všem patří dík za jejich čas, který volejbalu
obětovaly. Velká poklona patří trenérovi,
který už ke konci občas naši hru asi psychicky
neunesl, ale dostal nás hodně vysoko, takže
„Sendy dík!“
Poděkovat musím i holkám z béčka, které
chodily psát zápisy, Lukýnovi patří také velký
dík, dále Jirkovi s Honzou, kteří s námi velmi
často trénovali. Samozřejmě děkujeme všem
naši fanouškům, kteří nás doma povzbuzovali.
Teď máme před sebou velký závazek – moc
nepokazit další sezónu, která začíná 5. 9. 2009.
Zdena Petrušková

Konečná tabulka
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Tým
T. J. Sokol Poniklá A
SKP Česká Lípa A
TJ Vysoké n.Jizerou A
TJ Jiskra Tanvadl A
TJ Turnov B
TJ Sokol Mn. Hradiště B
SK Panda Stráž p. R. A
T. J. Sokol Příšovice
VK Mnichovo Hradiště
RSCM Český Dub A

Počet
vyhran. prohr.
zápasů
36
28
8
36
27
9
36
27
9

sety

body

91:43
91:40
92:44

64
63
63
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Co se děje v SDH Poniklá
V Poniklé se sešla hasičská
elita z republiky
Na soutěž v požárním útoku O pohár Sv.
Floriána se o první květnové sobotě sešly téměř
tři desítky těch nejlepších družstev nejen ze
Semilského okresu, ale také z republiky. Soutěž
proběhla za velmi krásného počasí, které
přilákalo i spoustu diváků. V průběhu soutěže
se o závodníky i diváky vzorně starala obsluha ve stánku s párky, gulášem a grilovaným
masem. Díky letnímu počasí byl i stánek s nápoji patřičně vytížen.
Závodníci zavodili dle pravidel PS s Dú.
V kategorii žen se nejlépe s požárním útokem
popraly ženy z Bratříkova v čase 18,83, následovány domácím družstvem žen z Poniklé
a třetí skončily ženy z Podmoklic. V kategorii mužů excelovala Libuň, muži předvedli
skvělou souhru všech členů a dosáhli času

15,05. Na druhém místě skončilo Podůlší B, to
dokonale zastoupilo A, které kvůli chybě obsadilo jedenácté místo. Třetí příčku pro sebe
ukořistilo družstvo z Tatobit. Velmi krásného
času by dosáhli i muži z Kosmonos, kterým se
pravý terč zastavil na 14,57 , ale po drobném
zaváhání na levé špičce z toho byl čas 18,27
a osmá pozice.
Pohár Sv. Floriána proběhl v Poniklé již
po třinácté a letos se i díky finanční podpoře
Svazku měst a obcí Krkonoše a společnosti
UNIQA pojišťovny a.s. povedlo zvýšit úroveň
celé soutěže. Věříme, že za rok si díky tomu
k nám přijede zasoutěžit většina družstev.
Děkujeme Svazku měst a obcí Krkonoše a
společnosti UNIQA pojišťovny a. s. za velmi
dobrou spolupráci a finanční podporu.
Za SDH Poniklá
Tomáš Klikorka

Na soutěž v požárním útoku O pohár Sv. Floriána se o první květnové sobotě sešly téměř tři desítky těch nejlepších
družstev.
foto: Marek Kulhavý

38

Pod horami - květen - červen

Nejlepší ženy

Nejlepší muži
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foto: Marek Kulhavý

foto: Marek Kulhavý
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Dětský den 2009
Soutěže, zábava…prostě pohodička
Je tomu už dávno, co se v Poniklé konal
Dětský den…Ano, i to byl prvotní impuls
k tomu, abychom se to pokusili napravit.
S nadšením jsme vzpomínali, jaké to bylo,
když jsme jako děti skákali v pytlích a všichni
nás obletovali, protože byl svátek všech dětí.
A tak padl termín – 31. května obnovíme
tradici. Po trénincích jsme poctivě chodili do
restauračních zařízení, abychom dali dohromady program, který mnozí z Vás viděli. Cíl
byl jasný – ať si to děti užijí a něco málo za
tu snahu dostanou. Realizační tým se skládal
z družstva žen SDH Poniklá, trenéra, přítelů,
rodinných příslušníků a dalších známých – bez
těchto lidiček a zároveň dobrovolníků by se

SDH Poniklá
DD neuskutečnil. Neopomenutelnou zásluhu
na akci mají také Obecní úřad Poniklá, HD
Krakonošův ranč a Singing Rock, kteří nám
věnovali nějakou tu kačku, abychom mohli
nakoupit pro děti odměny a paní Jandurová
M., která napekla výborné koláče. Všem, kteří
se podíleli na organizaci či sponzorství DD:
MOC VÁM DĚKUJEME!
Jaké soutěže dětičky na hřišti na Ruzyni plnily? Na tak malý prostor se vešlo
neuvěřitelných 10 stanovišť. Janča vyzkoušela
s dětmi pamatováka – musely si zapamatovat
co nejvíce z 10 předmětů pod šátkem. Peťka
roztřesené dětské ručičky nechala ponořit do
černé krabice, kde po hmatu musely poznat
co nejvíce z 10 věcí. Vendy si s dětmi zahrála
„petang tak trochu jinak“, do ohraničeného
prostoru posílaly koule. Lenka čekala u šaška,
po kterém děti házely míčkem (účelem nebylo
šaška položit, ale prohodit míček vyřezanými

Pozvání přijal pan M. Novotný, který všem předvedl ukázku výcviku vojenského psa a zadržení pachatele.

foto: Kašenka
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otvory). Rendy měla
za vydatného deště
připravenou rodinproběhlo závěrečné
Více fotek z dětského dne na:
nou
disciplínu,
losování šťastlivců,
zaměřenou
na
si odnesli kráswww.sdhponikla.estranky.cz kteří
soustředění, spoluné ceny.
práci a synchroniCelou
akci
zaci. Věřte, že být k
jsme pojali i trochu
sobě přivázán za nohu a u toho ještě nést v jednetradičně, protože děti jenom nesoutěžily, ale
né ruce míček na lžíci, není vůbec jednodutaké se dívaly.
ché. Peťulka měla na starosti tradiční skákání
Pozvání přijal pan M. Novotný, který
v pytli. Zuzka všechny potrápila s vodou, povšem předvedl ukázku výcviku vojenského psa
mocí lžic musely děti přenášet vodu z místa
a zadržení pachatele. Pro všechny to byl určitě
A na místo B. Lucka mezi tři statné břízy navelký zážitek.
tahala lana a děti se musely proplést, aniž
Krakonoš byl na nás hodný, protože sobota
by se jich dotkly. Tomáš zajišťoval stanoviště
celá propršela a neděle vydržela být slunečná
u kuželek. No, a protože pořadatelem byli
takřka až do závěru DD. Ještě jednou děkujeme
hasiči, tak nemohla chybět hasičská cisterna
všem, kteří nám pomohli, a doufáme, že se za
spolu s hasičem Zdendou, který dětem rád
rok opět sejdeme.
Za SDH Poniklá
ukázal auto, zahoukal a nechal je hasit pomocí
Petra Therová
džberové stříkačky. Závěrečnou soutěž nám
trošku zkazil déšť, ale i tak všechny děti stihly
posbírat co nejvíce zlatých kamínků. Na každé
správné zábavě nesmí chybět tombola, takže již

Závěrečnou soutěž nám trošku zkazil déšť, ale i tak všechny děti stihly posbírat co nejvíce zlatých kamínků.

foto: Kašenka
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Co se děje v TJ Poniklá
CO NOVÉHO V PONIKELSKÉ KOPANÉ
Na jaĜe 2009 mČla TJ Poniklá v mistrovských soutČích kopané OFS Semily dvČ drustva, a
to áky a mue.
Výsledky dosaené v jednotlivých utkáních:
áci - okresní pĜebor
19. 4. 2009
25. 4. 2009
3. 5. 2009
9. 5. 2009
16. 5. 2009
23. 5. 2009
11. 6. 2009
14. 6. 2009

nedČle
sobota
nedČle
sobota
sobota
sobota
þtvrtek
nedČle

Víchová n/J - Poniklá
Poniklá - Rokytnice n/J
Horní Branná - Poniklá
Jablonec n/J - Poniklá
Poniklá - Roztoky
Vysoké n/J - poniklá
Poniklá : Studenec
Poniklá : Mírová

0:8
1:0
0:2
2:1
7:0
3:2
1:6
3:2

Celkový poþet bodĤ 15 a skóre 25 : 13.
StĜelci:

Hanþar Luká
Votoþek Miroslav
Novák Michal
Simonides Dominik
Psota Martin
Václavík Ladislav

8
5
4
4
3
1

áci se v okresním pĜeboru v sezónČ2008/2009 umístili na druhém místČ z devíti mustev.
Mui - okresní soutČ
4. 4. 2009
12. 4. 2009
18. 4. 2009
25. 4. 2009
3. 5. 2009
9. 5. 2009
17. 5. 2009
23. 5. 2009
30. 5. 2009
6. 6. 2009
14. 6. 2009

sobota
nedČle
sobota
sobota
nedČle
sobota
nedČle
sobota
sobota
sobota
nedČle

Poniklá - MĜíþná
Vysoké n/J - Poniklá
Tatobity - Poniklá
Poniklá - Horka
Studenec B - Poniklá
Poniklá - Mírová B
Rokytnice n/J B - Poniklá
Poniklá - KoĢálov C
Zálesní Lhota - Poniklá
Poniklá - Rovensko B
Benecko  Poniklá

0:5
1:0
2:1
1:0
2:2
2:1
0:1
2:1
5:3
3:3
0:4

Celkový poþet bodĤ 17 a skóre 19 : 20.
StĜelci:

Václavík Petr
Dobiá Roman
Macháþek OndĜej
Patoþka Vladimír
Votoþek Radek
Zimþák Tomá
Václavík Ladislav
VinkláĜ Petr

5
4
2
2
2
2
1
1

Mui se v okresní soutČi v sezónČ 2008/2009 umístili na sedmém místČ ze tĜinácti mustev.
Za TJ Poniklá
Václavík Frantiek
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Ponikelské divadlo

Z deníčku ponikelského ochotníka
Dětský den 2009
Předposlední květnový víkend se naše
ponikelské údolíčko zalilo duchem divadla.
Třídenní oslavy 145 let od založení nejstaršího
ponikelského spolku byly ohlédnutím za slavnou historií i ukázkou současného škádlení
múz.
Připomeňme si alespoň ve zkratce program, který DS J. J. Kolár při TJ Sokol Poniklá
pro své věrné schystal:
V pátek 22. května jsme vernisáží zahájili
dvě výstavy. Z miletínského Muzea českého
amatérského divadla jsme měli zapůjčenu
putovní expozici o malovaných oponách.
Reprodukce
nejkrásnějších
malovaných
opon pohladily po duši vnímavé návštěvníky
a umožnily přehlédnout a porovnat rozmanité variace obrazů na nich zachycených.

Od prostého zachycení rodné návsi po pestrá
alegorická uskupení, od mlhou zastřené mytologie po doložené historické výjevy, od
práce malířů pokojů po díla věhlasných mistrů
štětce. O zpestření se postaraly i dvě opravdové
malované opony (přívlacká „Libuše věštící“
a jestřabské „Hradčany“). Třešničkou na dortu
pak bylo odhalení návrhu nové ponikelské
opony „Tuláček bojující“, který namalovala
slovutná paní Mariana Paldusová z Jilemnice.
(O návrhu nové opony si budeme podrobně
povídat v příštím čísle obecního zpravodaje).
O historii ponikelského ochotničení jsme
připravili výstavku “Ponikelské obcování
s múzou” zahrnující pět velkých informačních
tabulí, na nichž jsou podle jednotlivých témat
dokumentovány peripetie na mnohdy klopotné cestě k potlesku v běhu věků. Témata, která
panely podrobně dokumentují, jsou: Thaliiny chrámy (kde si povídáme o místech, kde
a kdy se v Poniklé divadlo hrávalo, a nahlížíme

O historii ponikelského ochotničení jsme připravili výstavku “Ponikelské obcování s múzou”
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podrobněji na osudy sálu U Holubců), Sedm
generací herců a diváků (zde se zaměřujeme
zejména na mnohdy výstřední chování
našich předků na jevišti i v hledišti a na fotogalerii sledujeme výjevy ze slavných her),
Papírový a plátěný svět (je povídáním zejména
o prvopočátcích divadla, kdy bylo třeba vybudovat fundus, poodkrývá historii ponikelských opon a zdůrazňuje i smutnější kapitoly
zmaru pracně získaných rekvizit a kostýmů),
Repertoár v běhu věků (provádí čtenáře
spolkovou knihovnou, ukazuje staré plakáty
a představuje více než čtyři stovky doložených
her – z celkového odhadovaného počtu sedmi set premiér), Divadlo za našich prapra…
(poodhaluje ne vždy snadnou cestu k inscenaci v dobách minulých – bez reprodukčních
zařízení, automobilů, zato ale s cenzurou,
ovšem i věrným a lačným divákem). Výstavka
byla také doplněna ukázkami historických
kostýmů, kulis a líčidel. (Připravil ji za četného
přispění ochotných pamětníků Tomáš Hájek a
graficky ji velmi vkusně upravila Soňa Fišerová
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- elektronickou verzi výstavních panelů chystáme ke zveřejnění na našich internetových
stránkách) Obě výstavy se těšily značnému
zájmu návštěvníků a i v následujících dvou
dnech si expozice přišla zhlédnout pěkná
řádka hostí.
Vyvrcholením letité snahy poskládat
střípky rozbitého zrcadla historie a zhlédnout
v něm naše divadelní prapředky se stal večer
při svíčce na předvídatelné téma „145 let
ponikelského ochotničení“. Zaplněný sál ZD
vyslechl nejprve povídání Tomáše Hájka o
starší historii (1864 – 1952) doplněné promítáním četných fotografií a animovaných
filmů dokumentujících klíčové okamžiky
nejstarších ponikelských ochotnických dějin.
Na „objevení“ kinematografických pokladů
nese hlavní podíl ctěný pan Tomáš Malík. Za
ochotné pomoci umělců z publika byla také
inscenována jedna z úsměvných příhod ponikelského jeviště prvé republiky a také jsme si
sehráli kousek starobylé hry „Krakonoš aneb
Srdce z kamene“ – a to i s replikami, které

Zaplněný sál ZD vyslechl nejprve povídání Tomáše Hájka o starší historii...
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c. a k. úřady ponikelským roku 1881 nepovolily
provozovat!!! Nesmírně milým překvapením
byla druhá polovina večera, kdy se četní
pamětníci velmi ochotně rozhovořili o svých
radostech i strázních s ochotnickým jevištěm.
Navzájem se dokázali hecovat k vypravování
nejkomičtějších historek a tak bylo věru velmi
veselo. Milým slovem nás takto potěšili mimo
jiné František Kaván, Eliška Janatová, Oldřich
Peterka, Václav Hájek, Josef Zemánek, Pavlína
A. Holubcová a další… V družné debatě pak
návštěvníci poseděli vlastně až do soboty!
Sobotní dopoledne 23. května jsme
věnovali turistickému pochodu „Po stopách
Thalie“, který nás provedl po místech, která
byla v minulosti poctěna polibkem múz. Počasí
se zdařilo a účast předčila všechna očekávání!
Více než 70 zúčastnivších oslova vyvedlo z míry
i průvodčího na naší zapadlé železnici, protože
takový nával náš motoráček často nezažívá.
Však také během našeho kratičkého přesunu

Ponikelské divadlo
z Poniklé na výchozí bod pochodu nestihly
ani ČD zužitkovat takový nápor cestujících a
zdaleka ne všechny se podařilo obsloužit – zkasírovat… Z železniční zastávky Hradsko vedly
naše kroky tunelem a přes viadukt na prvé zastavení – lesem dnes již zarostlý přírodní amfiteátr na Maříkově. Turisté, nyní již rozděleni
do soutěžních družstev, zde zhlédli úryvek ze
„Strakonického dudáka“ a zasoutěžili nejen ve
znalostech teatrologie, ale i divadelní zručnosti.
Také zde již na nás čekal koňský potah, který
nás potom doprovázel podstatnou část pochodu a sloužil jako občerstvovací stanice pro
znavené poutníky i záchrana bolavým dětským
nožkám. Na Jilmu u někdejšího sálu „Na
hnojišti“ byl zinscenován úryvek z „Lakomce“
a poté jsme si vychutnali jedinečné výhledy
na malebnou Poniklou, která se nám z trasy
našeho pochodu nejednou ukázala v celé své
jemné a něžné kráse! Na Přívlace jsme si pak
vybrali příhodnou stodolu a ukázali si, jak se

Sobotní dopoledne 23. května jsme věnovali turistickému pochodu „Po stopách Thalie“.
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divadlo hrávalo již od roku 1825 (pro přespolní:
Přívlaka - kdysi samostatná obec a dnes místní
část Poniklé - obcovala s Thalií dříve, nežli to
napadlo naše ponikelské prapředky, na rozdíl
od ponikelských ale do dnešních dnů jejich
snažení nevytrvalo…). Vychutnali jsme si
tedy výhod stupňovitého jeviště (svažitá stráň)
a pokochali se herci vystupujícími ve vikýři pro
navážení sena do stodoly. Sehráli zde ukázku
hry „Dalskabáty hříšná ves aneb Zapomenutý
čert“. Dalšími místy, která jsme navštívili, byl
současný chrám múz (kantýna) a přírodní
sokolský areál Na Vršku, kde diváka potěšily
ukázky z her „Vizionář“ a „Pošťácká pohádka“.
Petr Václavík, vrchní ředitel pochodu, připravil
tolik krásného „zdržování“, že jsme museli pochod o něco zkrátit. Nicméně divadelní soutěže
i ukázky dramat jsme zvládli všechny (zahráli
si v nich Petr Václavík, Adéla Romaniaková,
Petr Plichta, Eva Holubcová a v neposlední
řadě též Tomáš Václ – zapůjčený přední herec
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jilemnických ochotníků).
V tuto chvíli tedy pilný návštěvník věděl
o historii souboru vše! Proto jsme se vrhli na
ukázku současného repertoáru:
Za prvním představením jsme zavítali do
mateřské školy, která je místem prvého setkávání se s jevištěm a místem zrodu mladých
talentů! Své první laskání s múzou si zde
ostatně odbyl nejeden z členů našeho divadelního souboru. Děti pod vedením Lidmily
Boháčové a Lenky Scholzové představily barevnou a hravou pohádku „Zvířátka a loupežníci“.
Režisérky opět velmi citlivě a úměrně věku
a zkušenostem svých svěřenců připravily divadelní potěr na jeden z prvních a dlouhých
aplausů.
Večer se pak z dalekých cest vrátila na ponikelské jeviště nejslavnější ponikelská inscenace
„Krvavý román“. Od domácí premiéry jsme
sehráli tuto zpěvohru 16x po celé republice
(okolní vsi a města, Josefův Důl, Vysoké nad

Za prvním představením jsme zavítali do mateřské školy, která je místem prvého setkávání se s jevištěm a místem
zrodu mladých talentů!

foto: DS J. J. Kolár
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Jizerou, Liberec, Praha, Polička a mnohé další
štace). Osmnáctým uvedením jsme se konečně
opět vrátili do vyprodané kantýny. Pravda,
po třech letech od premiéry je mnohé jinak
– Sonička Václavíková neúnavně rodí a na divadlo nemá čas, soubor posílily některé nové
naděje (nejnověji Šárka Holubcová coby lid
Litomyšlský), a ochotnický bard Petr Školník
Zákravský si už „masiště od Kubové“ vychutnat nemůže… Nevím přesně, jak moc veselo
bylo v sále, v zákulisí to tentokrát ale opravdu
stálo za to! Textových výpadků bylo nějak více,
nežli obvykle, takže jsme se za šálami opravdu
mohli potrhat!
Večer se pak přelil v bujarou noc, o kterou
se postaral divadelní PoPles a na něm hrající
kapela Koneckonců. Parket byl plný, výherci
bohaté tomboly (LCD TV, doživotní abonmá,
řádně vykrmený krocan) spokojení, sklenice
vyprázdněné, úsměvy široké.
V neděli 24. května jsme měli možnost
zhlédnout premiéru „Pohádky o Honzovi
a Zlatovlásce“, kterou s divadelním dorostem
nazkoušela Pavlína A. Holubcová. (Pisatel
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si zde dovoluje kratičkou vsuvku: Byl jsem
přítomen jedné ze zkoušek této hry a přiznám
se, že opravdu obdivuji, že se naší režisérce
podařilo naše mladé herce takto ukočírovat.
Krotitelce šelem přejeme v další práci mnohý
zdar!). Pro valnou část účinkujících se jednalo
o životní divadelní premiéru, které se chopili
se ctí. A ač nemám rád vyzdvihování jedněch
na úkor druhých (protože divadlo je především
skupinová práce vyrůstající na spolupráci
mezi všemi herci), nemohu zde nepochválit
alespoň trojici obzvláště šikovných. V titulní
roli Honzy se zaskvěl suverénní Jan Danihelka,
princeznu Miladu přesně sehrála Anežka Loukotová a královnu si vychutnala již ostřílená
Bára Kavánová. Přátelé, vítáme vás v řadách
nejstaršího ponikelského spolku a přejeme
vám i do budoucna radost z divadla!
Tolik tedy naše oslávky… A za pět let?
Chachá, to budou teprve trachtace!!!
.
Sepsal generální president oslav
Tomáš Hájek.

V neděli 24. května jsme měli možnost zhlédnout premiéru „Pohádky o Honzovi a Zlatovlásce“.
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Na závěr si dovoluje generální president oslav děkovati všem pilným
a nezištným:

Z našeho souboru:
Pavlíně A. Holubcové za organizační práci, přípravu PoPlesu, nacvičení pohádky
a dohled nad účty;
Soně Fišerové za grafickou úpravu úplně všeho a dozor na výstavách;
Petru Václavíkovi za organizaci turistického pochodu, sezkoušení ukázek slavných
her i přípravu soutěží;
Václavu Hájkovi za přípravu zázemí večera při svíčce a výstav a nezbytnou technickou výpomoc kdekoliv;
Mirku Jiroušovi za vrchní pomoc při instalaci výstav a organizaci PoPlesu;
Petru Plichtovi za pomoc při organizaci výstav, sestříhání smyčky záběrů divadelních her posledních let a účinkování na pochodu;
Pavlu Plichtovi za vzorné nazkoušení reprízy Krvavého románu;
Jiřímu Řehořkovi (Jimákovi) za dozor na výstavách a pomoc při jejich instalaci;
Luboši Vondrovi (Bodovce) za dozor na výstavách a pomoc při jejich instalaci;
Miladě Havlíčkové za dozor na výstavách a zapůjčení techniky;
Radce Soukupové za snahu sehnat pro nás nějakou tu korunu a zapůjčení techniky;
Evě Holubcové za účinkování na turistickém pochodu;
Adéle Romaniakové za účinkování na turistickém pochodu;
Vladimíru Trýznovi za pomoc při organizaci večeru při svíčce;
všem herečkám a hercům “Krvavého románu” a “Pohádky o Honzovi a Zlatovlásce”;
Ostatním:
Marianě Paldusové za nakreslení návrhu nové opony a dalších obrázků ilustrujících
ponikelské ochotnické dějiny;
Tomáši Malíkovi za olbřímí podíl na objevení animovaných dokumentárních filmů;
Hance Němcové za nezbytnou pomoc při třídění knihovny, jazykové korektury
a dozor na výstavě;
Jakubu Boháčovi za jazykovou korekturu výstavních panelů;
Tomáši Václovi za účinkování na turistickém pochodu;
Josefu Zemánkovi za výklad při turistickém pochodu;
Martinu Václavíkovi za koňský potah na turistickém pochodu;
Obci Poniklá za zapůjčení mnoha prostor, propagaci a sponzorský dar;
Muzeu amatérského divadla v Miletíně za zapůjčení výstavy „Malované opony“;
Montalbanu a zvláště jeho slovutnému principálovi Jiřímu Aubrisovi za zapůjčení světelné techniky a všestrannou propagaci;
přívlackým hasičům za všestrannou pomoc při organizaci PoPlesu;
Jiřině Šafránkové za zapůjčení stodoly;
ZD Krakonošův ranč za zapůjčení prostor;
MŠ Poniklá za inscenaci pohádky;
ZŠ Poniklá za ochotu a zapůjčení nábytku;
Ladislavu Votočkovi za zapůjčení jestřabské malované opony;
ponikelským fotbalistům za zapůjčení přívlacké malované opony;
taneční skupině P*****w dance za předtančení na PoPlesu;
a zejména všem, kteří se ochotně zapojili do pátrání po ponikelské ochotnické historii!!!

http://kolar.ponikla.cz
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Ponikelský kulturník

Ponikelský kulturník
regionem ve dvoujazyčné podobě. Důležitým
prvkem projektu je partnerství s polským
městem Karpacz, které se počínaje letošním
Milí obyvatelé a návštěvníci Jilemnice,
ročníkem bude prezentovat jako nedílná
srdečně Vás zveme na letošní jubilejní
součást Krakonošových letních podvečerů.
5. ročník Krakonošových letních podvečerů.
Našim partnerům bude věnován páteční
Když před pěti lety vznikla myšlenka uspořádat
podvečer a doufáme, že jejich vystoupení
letní festival regionální kultury a tradic,
podpoříte svou účastí stejně hojně, jako vysvšichni doufali, že se tento festival podaří
toupení svých přátel, sousedů a známých.
udržet i v dalších letech. Přestože začátky byly
Letošní program bude opět probíhat na
odvážné (první přehlídka Krakonošovy letní
dvou místech, kterými jsou Tyršovo náměstí
podvečery trvala dlouhých 7 dní), její dnešní
a areál zámeckého parku. Kromě účastníků
zkrácená podoba jistě
z Karpacze a Jilemnicka
není neúspěchem. Naopak
budete mít možnost
Obec Poniklá hledá příznivce
věříme, že všechny čtyři
zhlédnout vystoupení
počítačové techniky a dobrých
dny jsou nabité zajímaamatérských
umělců
češtinářských znalostí, které by
vým programem pro mohl předvést při vedení obecního z regionů nám nejbližších
každou věkovou katego– Mikroregionu Pojizeří,
časopisu “Pod horami”.
rii i příznivce rozdílných
Mikroregionu Kozákov,
Neslibujeme velkou finanční
žánrů.
Krakonošovy
Svazku obcí Východní
odměnu, ale určitě pomoc při jeho
Krkonoše a Krkonoš –
letní podvečery se taktéž
sestavování. Starostka obce.
usadily v již tradičním
svazku měst a obcí. Protermínu, kterým je třetí
gram bude již tradičně
týden v měsíci červenci, nejinak je tomu i ledoplněn ukázkami rukodělné výroby v našem
tos.
řemeslném městečku. Zde budete mít možnost
Protože se ale jedná o již zmiňovaný juseznámit se s tradičními krkonošskými
bilejní ročník, přichystali jsme pro Vás zajívýrobky a potěšit malým dárečkem sebe či své
nejbližší. Připraven je i doprovodný program,
mavé změny. První a zásadní je přesun z Masarykova náměstí na náměstí Tyršovo – zde jde
který bude obsahovat rozšířené prohlídky Jilo změnu dočasnou, která je nezbytná z důvodu
emnice, romantické noční prohlídky zámku,
jízdy na žebřiňáku i v kočáře a pro nejmenší
probíhajících rekonstrukčních prací v samém
i Kulíškovu hernu. V pátek pak bude velkým
centru Jilemnice. Další změny však budou již
trvalé a věříme, že je oceníte.
lákadlem ochutnávka regionálních jídel z polNa podzim loňského roku jsme si stanovili
ské strany Krkonoš.
cíl – získat pro naši přehlídku finanční podVěříme, že pátý ročník Krakonošových
poru z programů Evropské Unie, konkrétně
letních podvečerů bude vydařený stejně jako
z Operačního programu přeshraniční sporočníky minulé, a že i díky novému partnerství
lupráce Česká republika – Polská repubVám budeme moci nabídnout nevšední zážitky
lika. Podařilo se, úspěšný projekt nese název
a chvilky příjemného odpočinku při dobrém
„Krakonošovy letní podvečery bez hranic“.
jídle a pití za dlouhých letních podvečerů.
V rámci jeho realizace proběhnou tři následuNa Vaši návštěvu se těší zástupci Jilemnicjící ročníky Krakonošových letních podvečerů
ka – svazku obcí a města Karpacz.
a také bude pořízen turistický průvodce naším

Krakonošovy letní podvečery

Radka Soukupová
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středa 15. 7.

Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky
(muzeum, kostel sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
Divadélko Loutkáček – zámecké nádvoř í
Slavnostní zahájení na Tyršově náměstí
Krkonošská dechovka – Jablonec nad Jizerou
Divadélko Loutkáček – repríza– zámecké nádvoř í
TadyTudy Nová Paka – hudební a taneční soubor inspirovaný africkou kulturou
Satori Poniklá – vokálně instrumentální soubor
Sokolské cvičení např íč generacemi – T. J. Sokol Jilemnice, T. J. Sokol Poniklá
Skupina scénického tance T. I. K. Jilemnice – Slovanské tance
Já Petr Bezruč – Montalban, volné ochotnické umělecké sdružení Jilemnice
Koncert „Pocta Janu hraběti Harrachovi” (k 100. výročí úmrtí) – árie z opery Rusalka
od Antonína Dvořáka, účinkují sólisté opery Divadla F. X. Šaldy v Liberci
(Věra Poláchová, Blanka Černá, Pavel Vančura), na klavír doprovází Olga Dribas
Noční prohlídka Krkonošského muzea

Program připravilo Jilemnicko – svazek obcí

ČTVRTEK 16. 7.

Program připravilo Jilemnicko – svazek obcí
za účasti interpretů z Krkonoš – svazku měst
a obcí, mikroregionu Pojizeří a Svazku obcí
Východní Krkonoše

PÁTEK 17. 7.

Drncání na žebřiňáku
Táboranka – dechová kapela z Libštátu
MŠ Víchová – pásmo písní a tanců na téma řemesla
DEŽQ Vrchlabí – saxofonový kvartet
H-kvintet – vokální swingový soubor
Rego Vrchlabí – ze života fakíra
Kantoři – folková skupina z Hradce Králové
Soumrak Band – rocková kapela z Roztok u Jilemnice

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

�

�
�
�
�

�

22 hod
16–20
16
17
17:20
17:50
18:50
19:10
20:45

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

�
�
�
�
�

�
�

8 hod

Krkonošské muzeum – rozšířené prohlídky
(muzeum, kostel sv. Vavřince, Zvědavá ulička)
Prezentace „Regionální produkty a chutě“ – ochutnávky regionálních
tradičních pokrmů připravených obyvateli Karpacze
Výstava „Malované hory“ – prezentace umělců z Karpacze
Drncání na žebřiňáku
Vystoupení souboru Złota Aura – regionální vokální kapela
Taneční a hudební vystoupení studentů gymnázia Karpacz
Koncert kapely KTK – hip hop
Kytarový koncert Ryszarda Zajaca
Vystoupení souboru Złota Aura – regionální vokální kapela
Trio rodiny Karpińských (housle a violoncella)
Koncert na gonzích – Irena Sallmann
Noční prohlídka Krkonošského muzea

16–20 hod

�

16–20
16–20
16
16:40
17:20
18
18:40
19:20
20:15
22

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

�

Jízdy kočárem okolo Jilemnice
Kulíškova herna
Semilská 11 – dechová kapela
ZUŠ Jilemnice – taneční obor
Naboso – country kapela z Rokytnice nad Jizerou
Klub loutkářů Úpice „Jak se čerti ženili“ a „Uplakaný král“ – loutkové divadlo
Taneční skupina Paul–Dance Jilemnice
Pavel Dobeš a Tomáš Kotrba – folkový koncert
Jilemský spolek paní a dívek
Rozloučení s Krakonošem
Jam and Bazar – hudební skupina

14–20
15–18
14
15:15
15:45
17
18:15
19
20:15
20:20
20:45

hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod
hod

�

Program připravilo partnerské
město Karpacz z Polska

sOBOTa 18. 7.

Program připravilo Jilemnicko – svazek obcí

�

8 hod
15
16
16:05
16:30
17
17:20
18:40
19
19:30
20:30

Program je vhodný pro zahraniční návštěvníky. / Das Programm ist für ausländische Besucher geeignet. / The program is acceptable for foreign visitors.

Moderuje Antonín Bezrouk

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA!

Každý den pro Vás bude připraveno chutné občerstvení,
stánky s ukázkou tradičních řemesel a prodejem výrobků.

Po dobu celé akce bude probíhat v areálu Centra zábavy v Jilemnici výstava historických
fotografií z Krkonoš a Podkrkonoší, kde bude možné si také zakoupit ručně vyřezávané
figurky Krakonoše. Otevřeno 15–22 hodin. Více na www.jilemnice.cz/cz
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MČstské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ýERVENEC 2009

*

stĜeda 15.7. v 19.45 h.

DVOJÍ HRA

*

*

Americká irokoúhlá komedie (125 min.) s Clivem Owenem a Julií Roberts v hlavních rolích.
PĜechytraþit. PĜekonat. PĜehrát. PĜevézt. A pak u jen pĜevést prachy ...

pĜístupný (12)

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 18.7. v 19.45 h.

STAR TREK

Americké irokoúhlé sci-fi (126 min.) propikované humorem, erotikou a velkolepými akcemi.
V úspČné sérii je tento film jedenáctý a pĜi tom pĜelomový.
Je toti urþen mnohem irímu publiku ne jen pro trekkies fanatiky. Budoucnost zaþíná ...

pĜístupný

Vstupné 60,- Kþ

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

stĜeda 22.7. v 19.45 h.

POSLEDNÍ DģM NALEVO

Americký thriller (109 min.). Oko za oko, zub za zub. Starodávné pravidlo
pohĜbené pod tuhou civilizaþní slupkou. Ale kdy se tato slupka sloupne, z beránkĤ se stávají vlci.
OstatnČ, co byste udČlali þlovČku, který ublíil vaim nejbliím?

pĜístupný (15)
Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 25.7. v 19.45 h.

BÁJEýNÝ SVċT SHOPAHOLIKģ

Americká irokoúhlá romantická komedie (104 min.).
Nová práce? Snad ... Nový pĜítel? Moná ... Nová kabelka? ABSOLUTNċ!!!

pĜístupný

Vstupné 70,- Kþ

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

stĜeda 29.7. v 19.45 h.

ANDċLÉ A DÉMONI

pĜístupný (12)

irokoúhlý americký film drama/thriller/krimi (140 min.).
Vstupné 70,- Kþ
Tým, je stál u zrodu celosvČtového fenoménu ifra mistra Leonarda se vrací
se svým napjatČ oþekávaným druhým filmem AndČlé a démoni, natoþeným na motivy bestselleru Dana Browna.

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

sobota 1.8. v 19.45 h.

TERMINATOR SALVATION

pĜístupný (12)

Nová irokoúhlá akþní sci-fi v produkci USA/SRN (116 min.).
Vstupné 70,- Kþ
Píe se rok 2018. Soudný den pĜiel. Moderní civilizace je zniþena atomovým peklem. ZapomeĖte na minulost ...

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

stĜeda 5.8. v 19.45 h.

KÁMO K POHLEDÁNÍ

Americká komedie (105 min.).
Na hledání nejlepího kamaráda není nikdy pozdČ ...

pĜístupný (15)

Vstupné 60,- Kþ

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

sobota 8.8. v 19.00 h.

RATATOUILLE

Animovaná americká irokoúhlá komedie pro skuteþné fajnmekry (110 min.) v þeském znČní.
NejoriginálnČjí komedie jakou si jen lze pĜedstavit. Hlavním hrdinou filmu je krysák Remy,
který odvánČ sní o tom, e se stane vyhláeným kuchaĜem v paĜíské pČtihvČzdiþkové restauraci.

pĜístupný

Vstupné 50,- Kþ

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

stĜeda 12.8. v 19.45 h.

HANAH MONTANA

pĜístupný

Americká hudební komedie v þeském znČní (102 min.). ila dva ivoty ...
Vstupné 70,- Kþ
Teć si musí vybrat jen jeden z nich. FenomenálnČ úspČný seriál stanice Disney Channel zamíĜil koneþnČ i na plátna kin.

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

sobota 15.8. v 19.45 h.

PAěBA VE VEGAS

Americká irokoúhlá komedie (100 min.). Od reiséra filmu ROAD TRIP pĜichází do kin
nová komedie o louþení se svobodou, která se nepĜedstavitelným zpĤsobem zvrhne.

pĜístupný (12)
Vstupné 65,- 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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kdy: 26.7.2009

Od 9:00 h bohatý program:
- nová textilní galerie k 10. výroèí muzea
- návštìva Krakonoše a dam z Jilmu
- módní pøehlídka lehèího žánru i tìžkého kalibru od 10h
- výroba sklenìných figurek a perlí
- montáž složitìjších vzorù z foukaných perlí
- pøedení na kolovrátku
- vyøezávání figur motorovou pilou
- palièkování, pletení košíkù
- a spoustu dalších ukázek
- obèerstvení zajištìno !!
vstupné: dìti 15,- dospìlí 30,zve: MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ØEMESEL a Spolek umìleckých øemesel Praha

(nad kostelem u odboèky na koupalištì)

kde: v Ponikelském MUZEU

Ponikelská POU

Pod horami - květen - červen

Ponikelská historie

Střípky ponikelské historie
BOHUMIL HOLUBEC – 100.
výročí narození
Dne 26. 5. 2009 by se dožil 100 let
zasloužilý vojenský letec Bohumil Holubec,
plk. v. v., rodák z Poniklé, vynikající stíhač a akrobat. Miloval přírodu, lidi, vzdušné nebe, nad
kterým vydobyl četná vítězství. Podkrkonošská
příroda mu vtiskla výrazné charakterové rysy
– lásku k přírodě, houževnatost, odpovědnost
a smysl pro humor a přátelství.
Tyto jeho vlastnosti se výrazně projevily,
když se rozhodl stát se vojenským letcem. Rozhodoval se mezi lesy a vzduchem. Ve vzduchu se však cítil jako doma a peněz na studia
nebylo nazbyt. Vždyť takový kousek – absolvovat v devatenácti letech stíhací pilotní školu
a jako nováček pluku hned toho roku vyhrát
nad starými kozáky soutěž ve střelbě a bombardování - to se věru hned tak nepodařilo.
Holubec a letadlo prostě patřili k sobě, jak psal
tehdejší tisk. Obdržel tehdy cenu T. G. Masaryka, které si do smrti neobyčejně vážil. V
roce 1933 se stal suverénním vítězem pražské

armádní soutěže v letecké akrobacii a právem
mu patřil i neoficiální titul „král vzduchu“.
Spolu s dalšími mladými letci příslušel ve své
době ke světové elitě. Jeho prudký vzestup ale
ochromila II. světová válka a další události.
Po okupaci naší vlasti se snažil dostat do
zahraničního odboje, ale poslední kontakty
a naděje se ztratily při zatčení nadporučíka
Janouška a pplk. Hamšíka. Za války spolupracoval s partyzánskou brigádou Jana Žižky pod
vedením majora Murzina, kde byl velitelem
záložní letky Praha.
Létat začal znovu až po válce a jako velitel
pluku vychoval řadu pilotů a velitelů. Jedním
z nich byl například generálporučík Jozef Remek (otec našeho prvního kosmonauta), který
k jeho sedmdesátinám napsal:
„Při této významné příležitosti vzpomínáme
Vašich zásluh o rozvoj vojenského letectva i propagaci jeho dobrého jména, na němž jste se podílel
doma i v zahraničí. Po dobu své aktivní letecké
činnosti jste vychoval řadu vysoce kvalifikovaných
pilotů, z nichž mnozí zastávají významné funkce
v československém vojenském letectvu. I já osobně

Dne 26. 5. 2009 by se dožil 100 let zasloužilý vojenský letec Bohumil Holubec, plk. v. v., rodák z Poniklé.

foto: Jiří Bruník
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mám na Vás dobré vzpomínky, kdy jako Váš
bývalý podřízený jsem pocítil Vaši péči a starostlivost v pilotním výcviku a zároveň získal
i řadu zkušeností pro svoji leteckou dráhu. Jsem
přesvědčen, že v dnešní den na Vás vzpomínají
všichni Vaši žáci.“
V neblahém poúnorovém období, v roce
1957, byl přes veškeré své zásluhy a vědomosti
předčasně propuštěn z armády, stejně jako
mnoho jiných letců. Aby finančně zajistil svou
rodinu (5 letou a 13 letou dceru), byl nucen
pracovat v dolech a na stavbách jako pomocný
dělník. Přesto nezahořkl a dál kolem sebe šířil
optimismus a dobrou náladu. Ještě dnes, když
se na nebi zaleskne stříbrný bod, vyvstanou vzpomínky na věčně chlapeckého muže s veselýma očima.

Na návštěvě u Bohumila Holubce.

z článku E. Pilařové „Na návštěvě u
Bohumila Holubce“
„Rokem 1933 začalo i dlouhé období
nejrůznějších pokusů a zkoušek. Četař
Holubec byl vyslán do Jugoslávie s tehdy vskutku neobvyklým úkolem – zkoušet vývojové typy hydroplánů, v bývalém
výzkumném ústavu v Letňanech na jeho
zkušenou ruku čekaly nové prototypy letounů československé výroby. Na
svém pilotním kontě už měl 1750 letů,
550 letových hodin a žádnou havárii. Ale
nakonec i ta přišla – jediná za celé čtvrtstoletí, které prožil za řídicí pákou letadla. To tenkrát předváděl zahraničním
zákazníkům Avii B-534 a ve výšce asi tří
set metrů, ve výkrutu v poloze na zádech
mu selhal stroj. Marně se snažil přinutit
motor k poslušnosti, země se přibližovala závratnou rychlostí, a bylo tedy třeba
rychleji přitáhnout výškové kormidlo.
Tvrdě dosedl, stroj se převrátil na záda
a Holubec už jen podvědomě povolil upínací popruhy, a jak se dostal z letadla,
ani nevěděl. Vyvázl tehdy bez vážnějších následků a strach, který si ho měl
zákonitě podmanit, to musel přece jen
zase vzdát. Moc, kterou ho přitahovalo
vzdušné moře, byla mnohem silnější.“
Po roce 1989 byl rehabilitován a povýšen
do hodnosti plukovníka.
„Díky svým charakterovým vlastnostem a pilotnímu umění se stal legendou československého
letectva. Znal ho každý příslušník letectva.
Věříme, že ještě dlouho a dlouho bude jeho
zářný příklad žít v našich vzpomínkách a v myslích generací, které po nás nastoupí. Čest tvojí
nehynoucí památce“ – zněla poslední slova
jeho přítele, letce, plk. S. Bílka v. v.
Tak často se na obloze potkával s hvězdami,
ať ta jeho hvězda dál září ve vzpomínkách jeho
žáků, přátel a rodiny!

foto: Jiří Bruník

Paní Matějková
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Fotoreportáž - Ponikelský Pohádkový les 1
Vážení čtenáři,
na čtyřech dalších stranách vám předkládáme několik obrázků z letošního pohádkového lesa. Doufáme,
že se vám budou líbit a že poznáte všechny pohádky. V příštím čísle bude ještě druhý díl. Autor všech fotografií
je Marek Kulhavý.
Redakce
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Ostatní
Jak se daří na ranči
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč
obhospodařuje 453,51 ha zemědělské půdy
(TTP 305,57 a orná 147,94 ha). Zaměstnáváme
30 stálých pracovníků.
Rostlinná výroba je zaměřena především
na zajištění kompletní krmivové základny
pro výrobu živočišnou. Živočišná výroba
je zaměřena na pastevní chov krav s tržní
produkcí bio-mléka.
Biomléko od nás odebírá mlékárna Olma
Olomouc. Za rok 2008 jsme v I. třídě jakosti
dodali 849 514 litrů mléka. Celková roční
výroba mléka představovala 946 627 litrů.
S touto produkcí se řadíme mezi tři největší
bio-výrobce mléka v České republice. Roční
užitkovost na krávu se nám podařilo zvýšit
o 325 l/rok. Nárůst výroby mléka byl způsoben
dobrou kvalitou senáže, dostatkem zeleného
krmení a zodpovědným přístupem stálých
pracovníků.
Přidělenou
kvótu
individuálního
referenčního množství mléka pro přímé
dodávky jsme za loňský rok překročili o 8 741
litrů.
Během roku 2008 jsme byli nuceni zrušit
odchov zástavových býčků. Důvodem byl
pokles zájmu trhu, malá konkurenceschopnost výsledného produktu, nízká výkupní
cena a přetížení ustajovacích kapacit vzhledem
k novým nařízením EU. Všechny narozené
býčky prodáváme do velkokapacitního teletníku Nová Ves nad Popelkou. Uvolněné kapacity věnujeme zkvalitnění odchovu jaloviček
pro vlastní obrat stáda. Snažíme se zkracovat
dobu nezbytnou pro dosažení váhy k přesunu
z teletníku do odchovny mladého dobytka.
Jalovice by měly dosáhnout dříve požadované
váhy na připouštění. Vynikající výsledek jsme
dosáhli v březosti po I. inseminaci - 84, 1%.
I za tímto výsledkem stojí dobrá práce našeho
ošetřovatele v OMD. Vysokobřezí jalovice nad
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potřebu obratu se snažíme odprodat a tím
nahradit tržby za zástavové býčky. Bohužel
v II. pololetní letošního roku zájem o jalovice
poklesl.
Pro letošní rok máme v plánu provést
rekonstrukci teletníku. V rámci I. výzvy MAS
o. s. Jilemnice jsme podali projekt na rekonstrukci stávajícího teletníku. Náš projekt získal
dostatečný počet bodů a valnou hromadou MAS
o. s. „Přiďte pobejt“ byl podpořen a doporučen
k financování ze státních prostředků SZIF
Hradec Králové. Celková přiznaná dotace činí
50% uznatelných nákladů. V současné době je
podepsaná smlouva o dílo a čeká se na zhotovení kompletní technologie hrazení.
Provedenou rekonstrukcí budeme splňovat
nařízení EU – nepřetržitý přístup telat k vodě
nad stáří 8 týdnů.
V rámci 6. kola Programu rozvoje venkova
jsme letos vypracovali projekt na rekonstrukci
dvou stávajících stájí. Předmětem projektu je
modernizace stáje K 104 a K 96. V rámci projektu dojde k vybudování volného ustájení pro
96 a 88 kusů, rekonstrukce hnojiště a vestavba
dojírny. Celkové náklady představují cca 15 mil
Kč. Realizace projektu je ve své podstatě nezbytná z hlediska adaptace družstva na zajištění
požadavků EU a splnění podmínek kontroly
Cross compliance.
Z důvodu zmírnění možných dopadů ekonomické krize rozhodlo MZE podpořit projekty, které splní všechna kritéria přijatelnosti
a další podmínky vyplývající z Pravidel o dotace pro žadatele. Schvalování projektů bylo na
SZIF ukončeno 24. června 2009. Mezi úspěšné
projekty byl zařazen i náš s 50 % dotací. Nad
uskutečněním celé akce bohužel visí velký
otazník. Celá akce se musí nejdříve zrealizovat a proplatit. Zafinancování celého projektu nebude v současné době pro nás lehké.
Banky jsou více než opatrné a získat úvěr na
předfinancování celkové rekonstrukce není
snadné. V případě úspěchu bychom chtěli
s rekonstrukcí kravínů začít ještě v letošním
roce.
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Přestavba vazného ustájení na volné je
i z jednou z podmínek ekologického způsobu
hospodaření. Platnost výjimky měla skončit
31. 12. 2010, byla ale prodloužena do roku
2013. Právě současná doba nám všem ukázala,
že hospodařit ekologicky byla ta správná volba.
Produkce bio-mléka nám prozatím zaručuje
jistotu v lepší ceně mléka a šanci, jak v této
době přežít.
Alena Vondrová
předsedkyně HD

Krkonošská sezona opět pro
vás
„Vydejte se s námi...bohatou historií
zdejšího života a kouzelnou krajinou...nejen za
poučením...“
V Krkonošské sezoně naleznou čtenáři
- ať už naši pravidelní anebo náhodní, kteří si
pro turistické noviny přijdou do krkonošských
informačních center, získají je na veletržních
prezentacích, nebo v recepcích některých
hotelů či penzionů - širokou paletu tipů
a příležitostí, jak prožít volný čas v horách
a jeho podhůří.
Dočtete se, že cyklobusy, které převáží
cyklistická kola a křižují Krkonoše, letos opět
pojedou. Dopraví vás do zajímavých míst,
k pěkně vyznačeným cyklotrasám. O projektu
„Krkonoše ze sedla kola“ hovoří jeho autoři.
Turistický region Krkonoše a Podkrkonoší se
letos prezentuje v novém veletržním stánku
Královéhradeckého kraje. Představujeme vám
další významné osobnosti regionu. Zpracovali
jsme pro vás popisy naučných stezek na území
Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma i v širokém okolí. Prostřednictvím
muzeí a jejich vzácných artefaktů se blíže
seznámíte s historií regionu. Poznejte památné
stromy v Krkonoších a Podkrkonoší. Co to
vlastně památné stromy jsou? Však se v turistických novinách sami dočtete. Další materiál
vás v sedle koně provede krajinou. Buďte aktivní v létě i v zimě – jak? – Krkonošská sezona
napoví. Tato a další témata jsou obsahem nového vydání. Získáte ho zdarma v krkonošských
infocentrech.
Dáša Palátková

Ostatní

Ze života Svazku Jilemnicko
Tak jako v předchozích několika letech
čerpalo Jilemnicko – svazek obcí finanční podporu z Grantového fondu Libereckého kraje.
Konkrétně se jednalo o podporu již tradičních
projektů „Poradce – pečovatel“ a „Přiďte pobejt!“. V roce 2008 se jednalo o již šestý ročník
obou výše jmenovaných projektů.
Z finančních prostředků z programu obnovy venkova Libereckého kraje byla hrazena
činnost manažera Svazku, činnost účetní Svazku, a taktéž bylo zajištěno technické zázemí
pro jednání členů Svazku. Tato finanční podpora pokryla více než čtyři měsíce provozních
nákladů. Za prostředky určené na projekt
Přiďte pobejt! VI byly zrealizovány tři dílčí projekty ve třech obcích. Prvním projektem byla
oprava povrchu účelové komunikace v obci
Kruh. Tato oprava zajistila bezproblémový
přístup k novostavbám v této obci. Druhým
dílčím projektem byla oprava mostku a zídky
místního potoka v obci Mříčná. Přestože práce
komplikovalo počasí, vše se podařilo zdárně
dokončit. Třetím projektem, který byl hrazen
z prostředků Libereckého kraje, byla oprava
místní sakrální památky – božích muk v obci
Jestřabí v Krkonoších. Protože práce restaurátora byly dokončeny až v zimním období,
nebylo možné včas vrátit sochu na její původní
místo. Učiněno tak bude na jaře roku 2009.
Rok 2008 byl ve znamení velkého množství
předložených projektových žádostí. V lednu
byly předloženy obě výše zmíněné žádosti na
Liberecký kraj, dále pak byla předložena žádost
na podporu Krakonošových letních podvečerů
tamtéž. Finanční příspěvek z grantu LK na podporu kultury však nebyl obdržen. Na jaře 2008
byla předložena žádost o dotaci z prostředků
EHP/Norsko, konkrétně z Fondu technické
asistence. Žádost byla podpořena a s realizací
projektu, který byl zaměřen na uskutečnění
studijního pobytu starostů Jilemnicka- svazku
obcí, mohlo být počítáno. Tento projekt byl
zahájen v září 2008 první etapou, která obsahovala přípravnou cestu za projektovým partnerem. Druhá část realizace byla naplánována
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na rok 2009.
Předložena byla také žádost o dotaci
z prostředků NUTS II Severovýchod na podporu marketingu cestovního ruchu pod názvem „Přiďte pobejt na Jilemnicko!“. Dotace
nebyla přidělena z důvodu vyčerpání finančních
prostředků. Na podzim byla předložena druhá
žádost o prostředky z evropské unie. Byl
připraven projekt „Krakonošovy letní podvečery
bez hranic“, který je založen na partnerství s polským městem Karpacz. Žádost byla předložena
v rámci Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika
2007 – 2013. Projekt počítá s realizací tradiční
letní přehlídky Krakonošovy letní podvečery po
dobu následujících tří let, dále počítá s nákupem technického zařízení (notebook, tiskárna,
jarmareční stánky, stoly a lavičky, párty stan)
a s vydáním česko-polského turistického
průvodce. Výsledky žádosti o dotaci budou známy na konci prvního kvartálu roku 2009.
Protože v roce 2008 byla vyhlášena
první výzva o dotace z PRV zprostředkované
Místní akční skupinou „Přiďte pobejt!“, o.s.,
připravilo Jilemnicko žádost do fiché č. 4, která
je zaměřena na tradiční venkov. Projekt, který
byl rozpočtován na půl milionu korun, zahrnoval pasportizaci všech drobných památek v
celém regionu a následné vydání fotografické
publikace tohoto kulturního dědictví. Projekt
„Pasportizace kulturního dědictví mikroregionu Jilemnicko“ byl podpořen v prvním kole
hodnocení ze strany MAS, ne však v druhém
kole při hodnocení na Státním zemědělském
intervenčním fondu. Realizace projektu tedy
byla odložena na rok 2009.
Jilemnicko – svazek obcí se stal partnerem
při realizaci projektů zaměřených na děti. V roce
2008 byl uskutečněn druhý ročník projektu
„Děti, pozor silnice!“, který byl opět zaměřen
na prvňáčky v rámci celého mikroregionu.
Jilemnicko se na realizaci podílelo organizačně
i finančně prostřednictvím úhrady nákladů
na personální zajištění projektu. Žadatelem
bylo opět Město Jilemnice, se kterým Svazek
úspěšně a dlouhodobě spolupracuje. Děti
byly opět proškoleny v problematice dopravní
bezpečnosti. Projekt v tomto roce doznal
zásadní změny, kterou bylo místo realizace na
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Okresním ředitelství Policie ČR v Semilech.
Děti také navštívily dopravní hřiště v Košťálově,
když recipročně za výpůjčku tohoto areálu
byli do projektu zahrnuti i žáci první třídy ZŠ
v obci Košťálov.
Realizace vzdělávacích projektů se však
v tomto roce neomezila pouze na tento, ale
proběhl i další projekt s tématikou vzdělávání
v oblasti laické první pomoci. Ten byl určen
dětem z pátých tříd, a to opět na území celého
mikroregionu. Projekt probíhal v měsíci
červnu v Jilemnici. Jilemnicko – svazek obcí
bylo v projektu zahrnuto znovu jako partner,
podílející se na organizačním a personálním
zajištění.
V létě probíhaly již tradiční Krakonošovy
letní podvečery. Jednalo se o čtvrtý ročník
a podařilo se udržet vzniklé partnerství s okolními mikroregiony. Jilemnicko – svazek obcí
získalo na realizaci projektu finanční podporu od firem Cutisin, Brano a Technolen.
Finančně se podílely také mikroregion Pojizeří
a Krkonoše – svazek měst a obcí. Přehlídka zaznamenala úspěch a lze konstatovat, že úroveň
této akce rok od roku stoupá. Z vlastních
prostředků pak byl zrealizován i další ročník
Dne učitelů.
V říjnu byly předloženy další žádosti
o dotační podporu. S žádostí o finanční
prostředky na pořízení mobilního jeviště se
Jilemnicko – svazek obcí obrátilo na Nadaci
ČEZ. Výsledky budou známy v březnu 2009.
Z provozních záležitostí je nutné zmínit
pořízení nové informační tabule, která je
využívána na venkovní propagaci a prezentaci
při nejrůznějších jednáních Svazku. Tato tabule
získala nejen novou grafiku, ale také tři nová
jména do seznamu členských obcí, neboť na
začátku roku úspěšně vstoupily do Jilemnicka
– svazku obcí Rokytnice nad Jizerou, Jablonec
nad Jizerou a Paseky nad Jizerou. Tento krok
byl pro mikroregion zajisté zlomový, neboť
se podařilo logicky spojit území západních
Krkonoš v jeden celek.
zdroj:
Výroční zpráva Svazku měst a obcí Jilemnicko
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Novinky z hospody Pod Břehem
Dokončeno pískoviště a hřišťátko pro děti!
Prodáváme nanuky!
Letní teráska plně v provozu!
Točené pivo – Staropramen 12°, Granát, Braník 10°, minutková kuchyně i něco k pivu,
velký výběr alko i nealko nápojů.
Rádi pro Vás připravíme rodinné či firemní oslavy, večeře i studené občerstvení.
Během letních prázdnin otevřeno i ve středu od 16:00 do 22:00.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+1 v Poniklé. Plocha 62 m2. K nastěhování od 1. 9. 2009.
Informace na kontaktech:Jaromír Jirouš, tel.: 775950973, email: jjirous@seznam.cz

Znovu otevřený hotel

Krakonošovo zátiší
Vám nabízí:
Obědy za lidové ceny, možnost pořádání firemních oslav, večírků, rodinných oslav, svatebních hostin
Ubytování Squash Šipky Billiárd Sauna
OTEVŘENO DENNĚ
Kontakt na tel.:
603 259 745
739 021 133

Přijďte pobejt
Bahýnko opět otevřeno
Každý den a za každého počasí od 14:00 do 22:00.
Přijďte pobejt!
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OBýANSKÁ PORADNA oblastní charity JILEMNICE poskytuje sluby

bezplatného poradenství pro lidi, kteĜí potĜebují pomoc a péþi v obtíné ivotní situaci.
Poradenskou slubu poskytují dobrovolníci rĤzných profesí v oblasti osobnostního vývoje
(napĜ. závislosti, poruchy pĜíjmu potravy, tréma, sebe-prosazování apod.) a mezilidských
vztahĤ (napĜ. rodinné, manelské, pracovní konflikty apod.) a pĜi orientaci v síti sociálních
slueb (napĜ. majetkoprávní vztahy, pracovnČ právní vztahy, ochrana spotĜebitele apod.).
Poradna zachovává naprostou diskrétnost o poskytnutých údajích klientĤ (poskytování
osobních údajĤ je zaloené na dobrovolnosti) a vystupuje nestrannČ a nezávisle na jiných
subjektech nebo institucích s obdobnou þinností.
OtevĜeno vdy ve stĜedu od 14 do 16 hod.
Sídlo: Spoleþenský dĤm Jilm (Roztocká 500), 2. poschodí.
Monost objednání konzultace na telefonním þísle: 731
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x Opravy silniþních vozidel vech znaþek, prodej náhradních
dílĤ na vechny typy vozidel
x Prodej autokosmetiky a olejĤ AGIP
x PĜíprava vozidel na STK zajitČní STK a EMISÍ
x Autoklimatizace - vekerý servis nejmodernČjí technologií
(plnČní, výmČna, þitČní, opravy)
x Renovace brzdových kotouþĤ, bubnĤ
x Autodiagnostika
x Opravy elektroinstalací vozidel
x Opravy motorĤ, výmČna a nastavení ventilových rozvodĤ vech typĤ vozidel
x Renovace ventilĤ + ventilových sedel
x OetĜení spodkĤ + dutin vozidel
x BČné ND na skladČ(akumulátory, brzd. desky, výfukĤ, Ĝídících þepĤ, filtrĤ vech typĤ
vozidel, atd.)
x Výroba brzdových trubek na míru
x Montá taných zaĜízení na vechny typy vozidel s certifikátem
x Optické seĜízení svČtel
x Geometrie

Poniklá 171
Tel: 736 540 151 604 589 780
email: pavelpaska@seznam.cz

Pavel Paska a syn

Autodílna

