pod horami
Zpravodaj obce Poniklá

květen - červen 2010
ročník XXXIX, číslo 143
www.ponikla.cz

Pod horami - květen - červen

Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
parné léto k nám vtrhlo bez ohlášení - však bylo také na čase a před Vámi
leží další letní číslo zpravodaje. Upynulé
dva měsíce byly nabity spustou událostí. Uctívali jsme památku padlých, obec
rekonstruovala, zařizovala a vůbec řešila spoustu věcí, abychom se měli dobře. O tom všem se samozřejmě dočtete.
Spolky připravily mnoho akcí, o kterých
se ovšem dočtete jen částečně. Protože
nám o nich nedorazily příspěvky, tak bych
jenom zmínil, že se mimo jiné uskutečnila další procházka okolo Poniklé a že
byla vydařená. Co se také dočtete, jsou
výsledky voleb do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR. A vzhledem k tomu, že
se nám neúprosně blíží říjnové volby do
obecního zastupitelstva, objevují se nám
i první články na toto téma. Nejen SDH
Poniklá, které stručně uvedlo svůj záměr
kandidovat a poodhalilo hlavní body
svého programu, ale bilancování nad
tím, co se v obci povedlo, se nenápadně
objevuje i v několika příspěvcích vedení
obce. Věřím, že příští číslo bude k tomuto
tématu obsahovat spoustu srozumitelných
informací, které vás přesvědčí k volbám
určitě jít a které Vám pomohou zodpovědně vybrat nové zastupitelstvo.
Příjemné letní prázdniny a dovolené
Vám přeje redakce.
Marek Kulhavý
redaktor
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Přehled nejdůležitějších zpráv RO za
období od 12. dubna do 15. června 2010
Ve zprávě RO v minulém časopise Pod
horami jste byli informování o úspěšném projektu „Snížení energetické náročnosti v ZŠ
Poniklá“. Protože výměna kotle bude provedena ještě v letošním roce, bylo nutné formou
veřejné zakázky najít vhodného dodavatele.
Hodnotící komise do výběru o nejvhodnější
nabídku na veřejnou zakázku – instalace kotle
na biomasu – obdržela celkem šest nabídek.
Jedna nabídka byla hodnotící komisí vyřazena
ihned. Další nabídky byly posuzovány podle
daných hodnotících kritérií. Vítězná nabídka
na vybudování nové kotelny v ZŠ byla předložena společností Verner a.s. Nabídková cena
1 055 061,- Kč bez DPH byla nejnižší. Demontáž a likvidaci staré kotelny zajistí SDH Poniklá. Děkujeme jim.
RO vzala na vědomí zprávu z hodnocení
4. výzvy MAS „Přiďte pobejt!“ o. s. o schválení našeho projektu Modernizace školní kuchyně III. etapa. Celkové náklady na dokončení
modernizace školní kuchyně činí cca 360 tis.
Kč. Modernizace spočívá v zakoupení konvektomatu k přípravě jídel a dovybudování
odsávání par. Dotaci ve výši 40 tis Kč, kterou
se podařilo získat z Grantového fondu LK
č. 9 – Program podpory na poskytování sociálních služeb, využijí nájemníci v DPS.
RO vzala na vědomí oznámení společnosti
Severočeské komunální služby s. r. o. Marius
Pedersen Group o sběru nebezpečných složek
komunálního odpadu naplánovaného na
2. května letošního roku. Svoz složek nebezpečného odpadu se konal po již známé trase,
a tak pro mnohé není problém odložit odpad,
který sem nepatří, s předstihem. Tradiční místo na Huderově nabídlo opět velké množství
pneumatik, včetně diskových kol. Protože
svozová firma odvoz takových předmětů nezajišťuje, měli zaměstnanci OÚ v pondělí o práci



postaráno. Majitel vyřazené ledničky v Jilmu
u hasičské zbrojnice nám také zajistil nezapomenutelný zážitek. Doporučujeme mu pro
příště více se zabývat tříděním odpadů. Nalezená sbírka vyhozených potravin po zimním
období stála za to.
RO není lhostejný osud naší školy. Úbytek
žáků ve třídách se rok od roku zvyšuje a mohl
by znamenat omezení provozu naší školy. RO
vyzvala pana ředitele, aby se začal touto problematikou více zabývat. Obec coby zřizovatel
školy má velký zájem na jejím udržení. Škola
se může pochlubit a právem pyšnit velkým
počtem zájmových kroužků, uměleckých,
výtvarných či sportovních. Velký dík patří všem, kteří se ve svém volném čase a bez
nároku na nějakou odměnu věnují našim ponikelským dětem.
RO vzala na vědomí protokol o místním
šetření ze dne 7. 5. 2010 v areálu Kostivárny
v k. ú. Přívlaka. Iniciátorem šetření byl MěÚ
Jilemnice, odbor životního prostředí. V areálu
se objevily opět nové pytle s odpadem. Byly
vyvěšeny letáky s upozorněním zákazu skládky. K prohlídce pytlů byla pozvána Policie
ČR. Obsah pytlů identifikoval původce odpadů. Většinou se jednalo o odpad z provozoven
zajišťujících stravovací a ubytovací služby
z blízkého okolí. Čitelné doklady a faktury
byly Policií ČR předány k dalšímu šetření.
Snahou je, aby se zabránilo dalšímu rozšiřování skládky a udělené pokuty alespoň pokryly
náklady na likvidaci nepovolené skládky.
RO kladně vyřídila žádost SDH Poniklá
o finanční podporu na zajištění účasti starších žáků a týmu dorostenek na mistrovství
ČR v Litomyšli v termínu od 7. - 11. 7. 2010.
Finanční příspěvek ve výši 5 000,- Kč je doporučeno použít na částečné pokrytí nákladů na
dopravu.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20. 5. 2010
23. zasedání ZO proběhlo od 18:00 hod.
v kancelářích HD Krakonošův ranč Poniklá.
Zde přikládám přepis zápisu z jednání. Zápis
je bez příloh a je redakčně upraven. Zápis
včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě
nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
23. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:03 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
15 zastupitelů.
Ověřovatelka zápisu 22. zasedání ZO slečna
Petra Therová se vyjádřila k zápisu: zápis je
pořádku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 23. zasedání ZO.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 23. zasedání ZO
ověřovateli zápisu pana Jaromíra Jirouše a
pana Miloše Holubce,
zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou,
navrhovatelem usnesení pana Petra Plichtu.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 2. 2. 2010 do 3. 5. 2010
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:
Pan Kulhavý se zajímal o znalecký posudek na

rekonstrukce v uvolněném čp. 319 – nájemník
souhlasil s oceněním provedené rekonstrukce,
požadoval však okamžitou úhradu, ta nebyla
schválena, nájemník si tedy vše, co instaloval
na své náklady, odvezl. Pan Jindřišek se zajímal
o odkup zařízení sálu kantýny – bylo to výhodné řešení, nové zařízení by vyšlo draho. Pan
Kulhavý s panem Holubcem navrhují pokusit
se získat na druhý stupeň ZŠ žáky z Víchové
– již se jedná na úrovni obcí a ve spolupráci
s řediteli obou ZŠ. Pan ředitel ponikelské školy
slíbil RO sepsání článku, kde uvede přednosti
naší školy, dosažené výsledky, mimořádnou
péči i obědy. Bude otištěn v časopise, roznesen
mezi občany Poniklé i sousedních obcí. Dále
je třeba zjistit možnosti dopravy z okolních
obcí k nám.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 2. února 2010 do
3. května 2010.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Změna územního plánu obce
Poniklá
Dopis z MÚ Jilemnice:
Dobrý den, v souladu s vyhodnocením
požadavků, které jste od nás obdrželi,
doporučuji obci rozhodnout o pořízení
změny č. 1 ÚP Poniklá – usnesení a rozsah
viz příloha. Dále doporučuji, abychom se ostatními požadavky zabývali tehdy, až bude
provedeno vyhodnocení územního plánu,
především vyhodnocení využití zastavitelných
ploch a prokázána nemožnost jejich zastavění.
Tady je předpoklad, že bude spolupracovat
obec s pořizovatelem a myslím, že v této chvíli
nemáme jiné řešení.
S pozdravem
Bedrníková M.
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Paní starostka navrhuje rozdělit požadované
změny na dvě skupiny:
1. požadavky, které řeší chyby (ppč. 1732/2,
416 + 1814/2, 2127/6, 303/1, 303/2, 416,
1814/2, st. p. č. 356/1, 356/2, 356/3, 619, 665
a p. p. č. 1735, k. ú. Poniklá)
2. požadavky na nové parcely – pozemky
mimo zastavitelné území
Diskuse:
Paní K. Kavánová zkonstatovala, že požadavky
na nové vyhodnocování budou stát obec opět
peníze, ačkoliv je to zbytečné, dokument je
nový, stál téměř milion, na co by se tedy měl
znovu vyhodnocovat. Jen obec brzdí. Paní starostka souhlasila, bohužel ÚP ale mít musíme.
První skupinu požadavků (chyby) bude řešit
stavební úřad v Jilemnici, délka pořízení 1 rok,
pro druhou skupinu je třeba počítat s 3-5 lety
a finanční účastí žadatelů v celkové výši cca
20.000,- Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Poniklá:
• rozhodlo v souladu s § 6 odst. 5 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, o pořízení Změny č. 1
Územního plánu Poniklá v rozsahu, který je
specifikován přílohou „Vymezení pozemků
dotčených změnou č. 1 ÚP Poniklá“.
• schvaluje v souladu s § 6 odst.6 zákona č.
183/2006 Sb., zákon o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, žádost Městskému
úřadu Jilemnice, odboru územního plánování
a stavebního řádu, o pořizování „Změny č. 1
Územního plánu Poniklá“ a ukládá starostce
obce zajištění odeslání žádosti.
• určuje osobu pro spolupráci podle § 47 odst.
1 a odst. 4, § 49 odst. 1 a § 53 odst. 1 a 3 pana Marka Kulhavého.
Hlasování:
Pro
14



Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý

4) Schválení výše vodného a stočného
M. Kavánová: (info) Náklady na vodné činí
18,95 Kč, na stočné 29,70 Kč/m³. Obec stále
obojí dotuje. Máme dvě možnosti – buď celou
síť postoupit velké společnosti (VaK), prodat
nebo navýšit poplatky. Pokud to půjde, zastupitelstvo obce se bude snažit vodovod a kanalizaci
provozovat vlastními silami. Návrh zní - zvýšit
cenu stočného o 10%.
Diskuse: V diskusi byly probírány dopady
zvýšení ceny na sociálně slabší rodiny, postup
navyšování ceny (postupně v průběhu následujících let či jednorázově), a také co tvoří náklady na stočné, zde je pravděpodobně hlavní
příčinou fakt, že u čističky není předčištění,
takže jsou vysoké náklady na čištění lapačů,
dále cenu zvyšují poruchy, především na
míchadlech a dmýchadlech. Také fakt, že 30%
domácností v obci není napojeno na kanalizaci, čímž neplatí stočné, zvyšuje náklad
rozpočítaný na jeden m3.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje vodné ve výši 19 Kč/m³ a stočné
25 Kč/m³ od listopadu 2010. Nové ceny jsou
platné pro odečet v květnu 2011.
ZO schvaluje dotaci stočného ve výši 4,70Kč /
m3 / obyvatele od listopadového odečtu.
Hlasování:
Pro
13

Proti
J. Jindřišek

Schváleno

Zdržel se
K. Kavánová

5) Prodej pozemků
1. ppč. 416/23, k. ú. Poniklá (trvalý travní porost) – žadatel D. Šír
Diskuse: Zastupitelé v diskusi probírali, zda
na požadovaném pozemku nejsou obecní sítě,
RO navrhuje cenu 20 Kč/m².
Návrh usnesení:
ZO odkládá prodej pozemku ppč. 416/23, k. ú.
Poniklá a pověřuje starostku (RO) provedením
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místního šetření, zda přes pozemek nevedou
obecní sítě.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2a. ppč. 2996, 2997, k. ú. Poniklá (místní komunikace) – žadatel paní J. Holubcová
Diskuse: Paní Holubcová předložila dokumenty (dopis od OÚ z r. 1992 a Rozhodnutí z Ministerstva zemědělství z r. 2009) s tím, že jí byl
prodej pozemku přislíben za prodej pozemků
pro fotbalové hřiště. Již s ní bylo jednáno, byla
upozorněna, že pěšiny obec neprodává a v dopise z roku 1992 je nabízen pouze pronájem,
nikoliv prodej. Zmiňované pozemky v tomto
dopise již nejsou ve vlastnictví obce, obec
může nabídnout jiné pozemky k pronajmutí,
které jsou v jejím vlastnictví, v současné době
je má v pronájmu HD Krakonošův ranč.
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej ppč. 2996 a 2997, k. ú.
Poniklá (pěšiny) a ppč.č 332, k. ú. Poniklá
(dlouhodobý pronájem jiným nájemcem) paní
Janě Holubcové.
ZO bere na vědomí, že struhy si udržují vlastníci pozemků, přes které struhy protékají.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2b. ppč. 332, k. ú. Poniklá (pozemek v zastavitelném území, manželé Vondrovi dlouholetý pronájem) - žadatel paní J. Holubcová a
M.+ L. Vondrovi
Diskuse: Pan Vondra upozornil, že oni žádají
o prodej jen jako protinávrh k žádosti paní Holubcové, jinak jim stačí dlouhodobý pronájem.
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej ppč. 332, k. ú. Poniklá
(ponechán nájem).

Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3. ppč. 483, k. ú. Přívlaka (trvalý travní porost)
– žadatel J. Hejral.
Diskuse: Starostka informovala, že požadované
pozemky navazují na pozemky pana Hejrala,
zastupitelé se však přesně nedokázali zorientovat, o který pozemek se přesně jedná, požádali
proto o odložení rozhodnutí a místní šetření.
Návrh usnesení:
ZO odkládá prodej ppč. 483, k. ú. Přívlaka,
a pověřuje starostku (RO) místním šetřením.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení počtu členů obecního
zastupitelstva na volební období
2010-2014
(info) Povinnost schválení počtu členů zastupitelstva vyplývá z ustanovení § 67 zák. č.
128/2000 Sb. a ustanovení § 68 zákona o obcích. Počty se řídí následující tabulkou:
obce od 500 do 3000 obyvatel: 7 - 15 členů
Diskuse:
M. Kavánová navrhuje 11 členů zastupitelstva. Slečna Therová upozornila, že při počtu
menším než 15 členů by obec nemohla mít RO
(min. počet členů RO je 5, musí to být třetina
počtu členů zastupitelstva), a zastupitelstvo by
se muselo scházet častěji.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje 15 členů zastupitelstva obce pro
volební období 2010 - 2014.
Hlasování:
Pro

Proti

13

0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová
L. Scholzová
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7) Zvýšení poplatku za psa
M. Kavánová: (info) Nyní je poplatek 100 Kč
/ 50 Kč důchodci, 300 Kč za dalšího psa. Vloni
se vybralo cca 12 000 Kč.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že zvýšení poplatku
nevyřeší problém znečišťování obce našimi
miláčky, zatím místo zvýšení poplatku zkusí
spíše apelovat na občany, aby si po svých
psech uklízeli. Pokud by se situace nezlepšila,
bude poplatek razantně navýšen.
Návrh usnesení:
ZO odkládá zvýšení poplatku za psy. V případě,
že se stávající stav pořádku nezlepší, bude
poplatek razantně navýšen.
Hlasování:
Pro

Proti

12

M. Kulhavý

Schváleno

Zdržel se
K. Kavánová
J. Jirouš

8) Diskuse
Starostka informovala o jednáních týkajících
se černé skládky v areálu Agrokrm Krkonoše.
Bylo zde opětovné šetření se životním
prostředím Jilemnice a se zástupci ochrany přírody. Skládka narůstá neuvěřitelným
způsobem. Paní Bernatová slíbila pomoc
v podobě lidí z veřejné služby, nabídl se pan
Tryzna, že pomůže s dopravou. V současné
době je věc v šetření Policie ČR, našly se
důkazy, které usvědčují občany a firmy z odkládání odpadu. Úklid samotného místa je zatím odložen. Jedná se i s KSSLK o případné
pomoci (ochranné pásmo silnice). Chyba je na
straně státu, protože řeší majetkové vyrovnání
od roku 2001. Opět starostka zdůraznila, že to
není majetek obce, nicméně úklid místa stejně
nakonec bude na náklady obce (předběžný
odhad 100 – 200.000,- Kč). Paní Scholzová
pouze zkonstatovala, že zástupci obce zvyšují
poplatky, protože obecní rozpočet je velmi
napjatý, na straně druhé bude uklízet odpady
za vlastníka pozemku, na kterém vznikla



černá skládka. Pan Jindřišek nesouhlasil s odkládáním této věci a žádal okamžité uklizení
tohoto místa.
Pan Kulhavý upozornil na výhrady k inzerci
ve zpravodaji, nejsou jasně dána pravidla (rozsah, ceny), nabídl připravit podklady. Paní starostka upozornila, že politickým stranám před
volbami se musí vyhovět ze zákona.
Paní místostarostka Vondrová informovala
o přidělení dalších financí 4. výzvy MAS
– všechny tři ponikelské projekty (kuchyň ZŠ,
SDH, divadelníci) uspěly, přidělená částka
činí téměř 1 milion korun.
Paní starostka informovala o přidělení dotace
40 000 Kč na sociální služby.
Pan Jindřišek požádal o prodloužení večerního
času veřejného osvětlení do cca 22:30 hod.
kvůli pracujícím, kteří se vracejí z odpoledních
směn. Paní starostka informovala, že v období
červen-září se nebude svítit vůbec, a poté se
časy budou opět řešit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odklizení skládky na vlastní
náklady co nejdříve, jakmile to bude možné.
Hlasování:
Pro

J. Jindřišek

Proti
M. Kavánová
L. Scholzová
K. Kavánová
J. Pičmanová
M. Holubec
J. Bekr
P. Plichta
A. Vondrová

Zdržel se
Z. Petrušková
M. Kulhavý
T. Klikorka
J. Jirouš
P. Therová
J.Čížek

Neschváleno
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informace ohledně černé
skládky v areálu Agrokrm a vyčká na výsledky
šetření Policie ČR.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Zprávy z obce

Radosti a starosti starostky
Starost: ponikelská mládež se nám bavila tím, že nám ucpala odtok koupaliště, čímž
zaměstnala obecní zaměstnance na dva týdny.
Složitě museli ucpávku vyndat a koupaliště znovu vyčistit. Nejlepší zábavou pro další
či stejnou skupinku mladých byly „vědecké“
pokusy na čtyřnohých tvorech.
Radost: velké poděkování patří paní Marii
Fišerové, která obci věnovala invalidní vozík
a chodítka do DPS. Ze srdce děkujeme.
Radost i starost: v posledních měsících
jsme vyměnili okna v čp. 266. Výměna ještě
probíhá, nájemníkům budou instalovány vnitřní parapety. Doufáme, že tímto krokem opět
zmírníme náklady na vytápění v tomto domě.
Radost: díky manželům Šafránkovým
byla tradice „Pálení čarodějnic“ patřičně prožita i v DPS. Opékali párky, pili velmi zajímavé a chutné pivo, pobavili se všichni dohromady – tak to má být.

perfektní a dokonalou práci jsem již dlouho
neviděla.
Radost: členové obou hasičských sborů uctili památku padlých v průběhu světových válek. Poděkování patří i paní L. Kadavé a panu J. Nesvadbovi st. za vzornou péči
o pomníky.
Radost: dlouho odkládaná akce „ rekonstrukce el. vedení ponikelského OÚ“ byla

Uctění památky padlých - Přívlaka.

foto: OÚ Poniklá

dokončena. Vzhledem k dalším elektronickým
vymoženostem obecních úřadů byla tato akce
již nezbytná.
Radost: po více než rok dlouhé době byla
konečně nainstalována informační cedule
k zastávce autobusu na návsi. Snad se Vám
i turistům bude líbit.

Díky manželům Šafránkovým byla tradice
„Pálení čarodějnic“ patřičně prožita i v DPS.
foto: OÚ Poniklá

Radost: i letošní rok proběhla brigáda na
vyčištění hasičských nádržek. V horní části
obce má tuto záležitost na povel pan soused
J. Vejnar, jemuž děkuji za pozvání a příští rok
tedy přijdu dříve.
Radost: byla zbourána stará a nefunkční
trafostanice u bytovek v dolní části obce. Aby
byla celá akce v pořádku papírově, trvalo to
skoro dva roky. Zbourání pak proběhlo během
několika málo hodin, včetně zametení silnice
a zasetí pozemku travním semínkem. Takovou

Informační cedule pro cyklisty.

foto: OÚ Poniklá
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Zprávy z obce

Radost: paní učitelky I. Pohořalá
a L. Holubcová nacvičily pásmo pro maminky ke Dni matek. Pásmo bylo propletené písničkami, scénkami, básničkami a tanečky. To
máme šikovné děti!

Vystoupení pro maminky

foto: OÚ Poniklá

Radost: pomalu se zprovozňuje lis na
plasty. V současné době převážíme cca 600 kg
na jeden svoz, po slisování odvezeme najednou až 2850 kg. Také se postupně zbavíme
nevzhledné hromady u fary. Starý přístřešek
bude přestěhován o kousek dále, snad to pro
poctivé třídily nebude problém.
Radost: díky mladým hasičkám jsme měli
krásný Dětský den. I přes nepříznivé počasí
proběhlo vše perfektně, program byl vymyšlen
skvěle a o překvapení nebyla nouze. Spojení
s BESIPem bylo výborným nápadem. Štafeta
mladých hasičů se zdařila stejně tak, jako souboj sourozenců Jiroušových ve „stovce“.

Starost: ve sběrných nádobách na tříděný
odpad se stále a pořád vyskytují věci, které do
těchto nádob nepatří. Je vás hodně, kteří nádoby kontrolujete a snažíte se nezodpovědnost
jiných vyřešit sami. Je to běh na dlouhou trať,
ale třeba jednou lidé pochopí, že takovou věc
jako třídění odpadu přeci dělají sami pro sebe.
Starost: Stále je v řešení objekt bývalé
Kostivárny, neboli firmy Agrokrm. Soudní
spor o vypořádání dědictví se táhne dlouhých
9 let. Stále není u konce. Co lidé neukradli, to
zničili. V současné době je tento prostor užíván jako odkládací plocha všeho nepotřebného. Společně s Policií ČR a místostarostkou
Alenkou jsme si vyzkoušely být obezřetnými
detektivy a prohrabávajíc se skrz voňavé pytle
s obsahem všeho, na co si vzpomenete, ale staršího data, jsme objevily adresy a doklady hned
několika podnikatelských subjektů, bohužel
i některých ponikelských osob. Usvědčující
dokumenty byly předány Policii ČR. Pokud by
fungovala alespoň nějaká spravedlnost, měli
by tito viníci všechen odpad odklidit na své
náklady a zaplatit tučnou pokutu. Ale protože
víme, že se spravedlností nikam nedojdeme,
bude obec řešit úklid pravděpodobně brigádou
v letních měsících. Včas budete informováni.
Každá ruka bude platná.

Ani kostíci nepatří do Kostivárny.

Předávání dortu na Dni dětí.



foto: Marek Kulhavý

foto: OÚ Poniklá

Radost i starost: po dlouhých dvou letech
byl vystěhován nájemník, který měl u obce
dluh na nájemném. Budiž to zdviženým ukazováčkem všem ostatním.
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Zprávy z obce

V uplynulých dvou měsících bylo tedy
více radostí nežli starostí a to je dobře.

Míla Kavánová
starostka obce

mov. Sešlo se velké množství darovaných věcí.
Jménem obecního úřadu děkuji ČČK, zejména
paní L. Kadavé za organizaci a všem, kteří
věnovali už nepotřebné věci na dobrou věc.
Míla Kavánová
starostka obce

Upozornění – odpady
OÚ informuje, že je možné v průběhu letních měsíců platit za odpady nezávisle na tom,
zda máte objednán pytlový, či pravidelný svoz.
Na konci měsíce září budou rozeslány složenky těm, kteří za odpady do té doby nezaplatili.
Děkujeme za pochopení.
OÚ Poniklá

Sbírka pro Charitu
Ve dnech 2., 3. a 4. června místní organizace ČČK uspořádala sbírku pro Diakonii Brou-

„Tatínku, maminko, kupte mi
štěňátko!“
Věta, která nejednou zazní v mnoha
domácnostech s malými dětmi. Malá, chlupatá, neposedná, plyšová hračka je živá a roztomilá. Čtyřnohých mazlíčků přibývá. Jdeme
s dobou a módou. Výchova štěněte je však
náročná záležitost. Naučit němou tvář čistotě,
poslušnosti a dovednosti znamená trpělivost

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve
dnech 28. a 29. května 2010 v Poniklé
Pořadí

Politická strana

Počet hlasů

1.

TOP 09

113

2.

Občanská demokratická strana

105

3.

Komunistická strana Čech a Moravy

100

4.

Česká strana sociálně demokratická

86

5.

Věci veřejné

76

6.

Strana Práv Občanů Zemanovci

34

7.

Suverenita – blok Jany Bobošíkové

28

8.

Křesťanská a demokratická unie-ČSL

23

9.

Česká pirátská strana

10

10.

Dělnická strana sociální spravedlnosti

8

11.

Sdružení pro republiku- Republikánská strana Československa

7

12.

Strana zelených

5

13.

Občané.CZ

3

14.

Strana svobodných občanů

3

15.

Volte Pravý Blok

3

16.

STOP

2

17.

Národní prosperita

1

18.

Konzervativní strana

1
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a důslednost.
Nemám však v úmyslu napsat úvahu
o životě štěněte. Reaguji na diskuzi posledního zasedání zastupitelstva obce. Kromě jiných
připomínek byl přednesen i návrh na zvýšení
místního poplatku za chovaného psa. Důvod
– znečišťování chodníků, pěšin, soukromých
luk a veřejných prostranství. Rozhořčení nad
neukázněností některých majitelů psů vyvrcholilo návrhem až pětitisícového poplatku.
V diskuzi také zaznělo, že obec za vybraný poplatek neposkytuje žádnou protislužbu.
Obec však není povinna žádnou protislužbou.
Místní poplatek za psa je daň za věc a je příjmem obce. Právě tak je tomu i u daně z nemovitostí nebo jiných daní. Záleží proto pouze
na obci, zda vybranou daň použije na nákup
pytlíků na hovínka nebo nakoupí pomůcky do
mateřské školy.
Být vlastníkem psa znamená mít také
odpovědnost. Nevím, kam se však při venčení
ztrácí. Doma v bytě také nenechám psí výkaly
uprostřed pokoje. A i kdyby se poplatek stanovil na nejvyšší možnou hranici, stejně nevyřeší
problém nezodpovědných jednotlivců.

Zprávy z obce
Věřím, že většina chovatelů vychází
z domu nejen se svým mazlíčkem, ale také
se sáčkem pro případnou událost. Ostatní pak
prosím, aby se polepšili a nezavdávali tak příčinu zastupitelům na změnu vyhlášky.
Mám však ještě jeden, téměř neřešitelný
problém. Týká se kočky domácí. Takový mazlíček nemusí být nikde registrován, neplatí se
žádný poplatek, chov je nekontrolovatelný.
Kočička se doma nají, pomazlí a vyspí. V okolí svého obydlí neudělá nepořádek. Kočičí
vyprazdňování pak pocítí sousedé v okolí.
Mám dojem, že všechny kočky v okruhu jednoho kilometru si chodí ulevit na udržované
plochy kolem zdravotního střediska. Při údržbě zahrádky si však za odměnu můžu zabořit
ruce do ukryté kočičí hromádky, která má neopakovatelně specifickou „vůni“.
A tak Vy, zodpovědní i nezodpovědní
občané, kteří bydlíte v nájemních či obytných
domech s vícero nájemníky, prosím, pečlivě
zvažte pořízení dalších čtyřnohých miláčků.
Květa Kavánová
zastupitelka bez psa a kočky

Kdy psík udďlá bobeĀek,
ty jsi jeho páníĀek,
ukliĊ za ním, je to pes,
aĨ je Āistá nae ves.
OÚ Poniklá vyhlauje soutď o nejvtipnďjí a nejvkusnďjí
báseě na pĢedloené téma. Termín: do konce prázdnin doruĀit
na OÚ, nejlepího básníka odmďníme.
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Z deníčku naší paní účetní
Daňové příjmy rozpočtu upravuje zákon
a obec nemá možnost jejich výši ovlivnit.
Daňové příjmy tvoří zhruba 60 až 75 procent
našeho rozpočtu.
Do daňových příjmů patří daň z příjmů
ze závislé činnosti, daň z příjmu fyz. osob ze
závislé činnosti, daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických
osob, daň z přidané hodnoty. Všichni, kteří
podnikáte, moc dobře víte, že v této části příjmů obce budou prostředky ubývat, je to dané
špatnými zákony a nařízeními vlády.
Výpadek daňových příjmů 1 406 tis.
v roce 2009 představuje zhruba částku, kterou
obec potřebuje na zajištění provozu základní
a mateřské školy na rok. Při zhruba schváleném 11 mil. rozpočtu je to asi 13% všech prostředků, které obec má na základní provozní
výdaje, jakými jsou zimní údržba komunikací,
zajištění dopravní obslužnosti, zajištění pitné vody, čištění odpadních vod, provoz MŠ
a ZŠ, provoz knihovny, místní rozhlas a obecní zpravodaj, místní kultura a tělovýchova,
bytové hospodářství, veřejné osvětlení, údržba
místních hřbitovů a prostranství, sběr a svoz
odpadů, požární ochrana, výkon státní správy
a samosprávy, komunální služby.
Mimo výše uvedených daňových příjmů
jsou součástí rozpočtu i nedaňové příjmy
z vlastních činností (vodné, stočné, nájemné,
příjmy z vleku a ostatní nahodilé příjmy). Jsou
to příjmy více méně záporné hodnoty, protože
obec vždy dotovala vodné a stočné, odpady,
místní časopis, atd. Vlek je po několik posledních let prodělečný, jen příprava na zahájení
zimní sezony stojí nemalé peníze. O to více
mrzí, když místní občané nepřijdou.
Obec dotuje dopravní obslužnost částkou
110 000,- Kč za rok.
V roce 2010 jsou v rozpočtu navržené pří-

Zprávy z obce

Upozornění
Od 16. 8. do 20. 8. bude z důvodu čerpání dovolené uzavřen obecní úřad.
Děkujeme za pochopení
jmy podle skutečnosti roku 2009 a zdá se, že
rozpočet nebude naplněn a předpokládané příjmy nebudou.
Je pro mě nepochopitelné, že má obec
povinnost sestavovat rozpočet na příští rok
a rozpočtový výhled na dva roky, když se
zaměstnanci obce ani v průběhu roku nedozví,
zda se příjmy naplní či nikoliv.
Možná začala obec Poniklá šetřit na nepravých místech pro Vás, možná byste udělali
spoustu věcí jinak než současné zastupitelstvo... Ráda bych Vám, kteří tyto řádky čtete,
sdělila:
Obec Poniklá vyhrála v libereckém kraji
soutěž Vesnice roku 2008. Je to o tom, že tu
fungují spolky a soukromé osoby, které chtějí
něco uspořádat pro druhé. Je to o tom, že tu
máme lidičky, kteří stále a pořád uklízejí po
darebáčcích jen proto, aby v obci bylo hezky. Je to o tom, že tu bylo vždy velmi pilné
zastupitelstvo, které dokázalo prosadit a získat
peníze na základní potřeby občanů, jako je
vodovod a kanalizace. Je to o tom, že vše, co
na vesnici fungovat má, funguje. Něco trošku
skřípe a něco se naopak rozjíždí, ale od toho tu
máme ty tahouny, kteří se budou vždy a vždycky snažit pro obec, pro svoje spolky získat jen
to nejlepší. Druhý rok jsem v hodnotící komisi
soutěže Vesnice roku a načerpávám spoustu
nápadů a poznatků. Neříkám, že není co zlepšovat, ale my to samozřejmě dohoníme, protože PONIKLÁ JE STEJNĚ NEJLEPŠÍ...

Přehled příjmů obce za rok 2008 -2009
2008
2009
PŘÍJMY CELKEM
17 136 000
13 205 000
Z toho
(rozdíl 1 406 000, tj.
Daňové
10 285 000
8 879 000
86% roku 2008)
Nedaňové
1 714 000
2 317 000
Přijaté dotace
5 400 000
1 773 000
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Spousta věcí se bude v příštích letech řešit
brigádnicky, protože to jinak nepůjde, ale určitě se příští zastupitelstvo bude snažit zachovat v obci školu, školku, vlastní provozování
vodovodu a kanalizace, a tak dále, a tak dále,
... protože to je to, oč tu běží.
Starostka a účetní obce Poniklá

Informace pro volební strany pro
volby do ZO 2010
Termín voleb – 15. a 16. října 2010.
Registrační místa pro podávání kandidátních listin (KL) na MěÚ Jilemnice:
správní odbor, budova B, kancelář č.
218, Alena Jonová, DiS., tel.: 481 565 150
- v případě nepřítomnosti: sekretariát,
budova radnice, Jana Exnerová, tel.: 481
565 129, 731 506 046
Doporučuje se termín podání KL předem
telefonicky domluvit.

Zprávy z obce
Počet volených zastupitelů a počet potřebných podpisů na petici (příloha ke KL nezávislého kandidáta nebo sdružení nezávislých
kandidátů) sdělí starosta příslušné obce.
KL lze podat nejpozději do 16:00 h.
66 dnů přede dnem voleb (do 16:00 dne
10. 8. 2010).
Veškeré informace k volbám do zastupitelstev obcí, zejména vzory KL, prohlášení
kandidátů, petičních archů apod. jsou umístěny na: http://spravni-odbor.kraj-lbc.cz/
page1279/VOLBY-2010-do-zastupitelstevobci.
Volby do zastupitelstev obcí upravuje
zák. č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů.
OÚ Poniklá

Počty podpisů na petice podporující kandidaturu nezávislých kandidátů
Počet
podpisy pro nezáPodpisy pro sdružení
Obec
%
%
obyvatel
vislé kandidáty
nezáv. kand.
Benecko
1108
4
45
7
78
Bukovina u Čisté
195
5
10
7
14
Čistá u Horek
548
4
25
7
39
Horka u Staré Paky
268
5
14
7
19
Horní Branná
1829
4
74
7
129
Jestřabí v Krkonoších
248
5
13
7
18
Jilemnice
5719
3
172
7
401
Kruh
497
5
25
7
35
Levínská Olešnice
356
5
18
7
25
Martinice v Krkonoších
587
4
25
7
42
Mříčná
510
4
25
7
36
Peřimov
230
5
12
7
17
Poniklá
1181
4
48
7
83
Roztoky u Jilemnice
975
4
39
7
69
Studenec
1831
4
74
7
129
Svojek
162
5
9
7
12
Víchová nad Jizerou
936
4
38
7
66
Vítkovice
421
5
22
7
30
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Povinnosti držitelů cestovních
dokladů
Blíží se období dovolených, proto si dovolíme přidat pár potřebných informací ohledně
cestování do zahraničí a povinností týkajících
se držitelů cestovních pasů.
V současné době se vydávají cestovní
pasy s 2 biometrickými údaji - obraz obličeje a otisky prstů (u držitelů starších 12 let).
Tyto cestovní pasy vyžaduje USA a Kanada,
pro další státy by měl postačit platný cestovní
pas. Děti do cestovních pasů se zapisují jen do
věku 10 let.
Cestovní pasy jsou vydávány ze zákona ve
lhůtě 30 dnů, běžná praxe v současné době je
okolo 14 dní v základní sazbě:
- děti do 15 let - správní poplatek Kč 100,-,
platnost 5 let (pokud dítě nezmění podobu)
- žadatel starší 15 let – správní poplatek Kč
600,-, platnost 10 let
V případě, že držitelka pasu uzavře manželství a změní příjmení, pas se stává automaticky po 3 měsících po uzavření sňatku neplatný,
a je povinností pas odevzdat.
Pas bez biometrických údajů, tzv. blesk, je
vydáván s platností 6 měsíců, správní poplatek 1000,- Kč pro děti do 15 let, ostatní 1500,Kč.
Jelikož držitelé pasů se často dopouštějí
z důvodu neznalosti přestupků proti zákonu
329/1999 Sb., o cestovních dokladech, zde je
výčet několika nejdůležitějších povinností:
Povinnosti občanů a oprávnění orgánů
související s jejich porušením:
Držitel je povinen:
a)
s přihlédnutím ke všem okolnostem
a poměrům chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím,
b)
odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání.
Držitel je povinen ohlásit neprodleně
ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo
jeho nález orgánu příslušnému k jeho vydání,
popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu
útvaru policie.
Držitel je v zahraničí povinen ohlásit
neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokla-

Zprávy z obce
du nebo jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní
smlouva. Po návratu do České republiky je
občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení
cestovního dokladu také orgánu příslušnému
k jeho vydání.
Přestupky na úseku cestovních dokladů:
Fyzická osoba se dopustí přestupku tím,
že:
a) poruší povinnost chránit cestovní
doklad před ztrátou, odcizením, poškozením,
zničením nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu
nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne
podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování státních hranic České republiky na
hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky
neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního
dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad
nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
g) neodevzdá cestovní doklad v případě
ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej
poté nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo
zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad
jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při
vstupu do objektu nebo na pozemek,
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3, nebo
k) neoprávněně zpracovává údaje zpracované v nosiči dat s biometrickými údaji.
Za přestupek podle písm. a) až j) lze uložit
pokutu do 10 000 Kč a za přestupek podle
písm. k) pokutu do 1 000 000 Kč.
Proto chceme touto cestou upozornit občany, kteří jsou držiteli cestovních pasů, kterým
prošla doba platnosti, příp. vlastní pasy po
osobách zemřelých, na povinnost tyto cestovní pasy neprodleně odevzdat. V případě, že
byli držiteli a tyto pasy nejsou schopni dohledat, jsou povinni tuto skutečnost nahlásit jako
ztrátu dokladu. Při nesplnění této povinnosti je
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Zprávy z obce

možno uložit pokutu do výše 10 000,- Kč.
Veškeré podrobnější informace občanům
rádi zodpovíme na telefonním čísle 481 565
211, správní odbor Městské úřadu Jilemnice.

N. Junková

Bowling s radními

Jméno
Míla
Alenka
Jarda
Pepa
Karel Scholz
Standa
Součet

Tým 1
I. hra II. hra III. hra Celkem
58
68
87
213
83
106
100
289
79
114
83
276
72
89
95
256
99
108
88
295
106 106
142
354
497 591
595

Na Sousedském plese jsme opět coby radní této obce věnovali cenu – tři poukázky na
Tým 2
bowling. Tentokrát se výherci nebáli a společJméno
I. hra II. hra III. hra Celkem
ně s námi vyrazili na dvouhodinové klání do
Václav Telec
50
53
35
138
bowlingové herny do Vysokého nad Jizerou.
Tomáš
51
101
112
264
Podle výsledků je vidět, že zrovna trénovaní
Láďa Soukup
89
116
100
305
Vláďa Hejral
90
72
86
248
nejsme, ale o to přeci nešlo. Myslím, že jsme
43
93
205
si užili spoustu legrace. Sestavené týmy radní Anička Hejralová 69
Alenka Soukupová 42
70
71
183
versus výherci z plesu byly v mnohém velmi
Součet
391 455
497
vyrovnané, zejména pohybové kreace, švihy
Tak snad zase někdy příště.
rukou či pouštění koule z co největší výšky.
radní
Obsluha baru nám naše hlasité projevy trpěla
bez jakýchkoliv napomenutí. Cenu za nejlepProdej pozemků
šího hráče a největšího bojovníka si právem
odnesl Václav. Pěkně se mu usadila za krkem.
Manželé Hájkovi žádají o prodej části
pozemku
ppč.
94, k. ú. Poniklá – část
pod vývěsními panely
směrem dolů k Jizeře,
tento pozemek mají v
pronájmu.
Slečna M. Holubcová žádá o odkoupení pozemků ppč. 132
a 133, k. ú. Poniklá.
Důvodem je mimo jiné
přístup k vlastní nemovitosti.
OÚ Poniklá

Na Sousedském plese jsme opět coby radní této obce věnovali cenu – tři
poukázky na bowling.
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Společenská konika

Společenská kronika a jiná oznámení
Narození
Dne 27. 2. 2010 se narodil Jan Preisler,
18. 5. 2010 Vojtěch Šír, 27. 5. 2010 Daniel
Morawiec a 23.6. 2010 přišla na svět Natálie
Svrčková. Rodičům upřímě blahopřejeme.

Svatby
V uplynulém období se na společnou cestu
životem vydali:
24. 04. 2010
Klára Holcová a David Hož
30. 04. 2010
Barbora Konvalinková a Marek Kulhavý
05. 06. 2010
Monika Patáková a Petr Novák
19. 06. 2010
Markéta Volejníková a Vojtěch Bis
Zlatou svatbu oslavili:
18. 06. 2010 Jiří a Jarmila Pajerovi
18. 06. 2010 Antonín a Miluše Rychlovští

Jubilea v květnu a v červnu
85 let - Václav Stuchlík
80 let - Božena Jiroušová
75 let - Jiří Hnyk a Maryša Pavlousková
70 let - Anna Kmošková a Marie Holubcová
Všem, kteří jsou zde uvedeni, přejeme pevné
zdraví, štěstí a spokojenost.

Termíny pouti a posvícení
Pouť v Poniklé je dle kostela a to je Jakub
Veliký, Jakuba je 25. července, Takže je-li
25. července v týdnu (PO-SO), je pouť následující neděli.
Je-li 25. července v neděli (jako letos), je
pouť 25. července v neděli.
Posvícení v Poniklé je na Matouše 21. září. Připadne-li 21. září na den v týdnu
(PO-SO), je posvícení následující neděli. Je-li
21. září v neděli, je posvícení danou neděli.
OÚ Poniklá

foto: M. Kulhavý
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Ze školy a ze školky

Z naší školy a školky
Někdo přichází, někdo odchází…
A teď jsme to my, deváťáci, a k této příležitosti jsem napsal pár slov.
Na chvíli se vrátím zpět do doby, kdy jsme
jako prvňáčci vstoupili do této školy, očekávajíce velikou zábavu. Pomalu jsme si zvykali
na školní pořádek, ukázňovali se a načerpávali
vědomosti svých učitelů. Nebyla to vždy cesta
lehká – pro nikoho z nás. Tak jako přibývalo
svíček na našich narozeninových dortech, tak
rychle také ubíhala naše školní léta a my jsme
se postupně seznamovali s jednotlivými novými předměty, kterých přibývalo. Tak jsme se
prodírali záludnostmi pravopisu, hledali slovní druhy, rýsovali obrazce, zkoumali moudrost
fyziky, s napětím sledovali chemické reakce,
cestovali na mapách po světě, zpívali jsme
a snažili se domluvit cizím jazykem.
Těch devět let si každý zapamatuje – nelze na ně nikdy zapomenout. Právě zážitky ze
základní školy vám nejvíce utkví v paměti,
protože to nebylo jen učení, ale i školní výlety,
noví kamarádi, šťastné i nešťastné lásky, chvíle veselé i vážné. Každý si školy odnesl velice
hezkých, ale i pár smutných vzpomínek.
Nyní prožíváme poslední dny, kdy se vidíme ve třídě všichni pohromadě. V září nás tu
vystřídá další devítka a my se vydáme každý
svou cestou, na svou střední školu.
Petr Holubec

Kam odcházejí studovat naši žáci
9. třídy
Lucie Beranová – SUPŠ a Vyšší odborná
škola šperkařská Turnov, obor rytec kovů
Dominik Čížek – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, obor kuchař – číšník
Lucie Dolenská – Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové, obor kosmetička
Kateřina Entová – Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové, obor kosmetička
Martina Harcubová – Střední zemědělská škola Hořice, obor agropodnikání
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Martin Holubec – Gymnázium Ivana
Olbrachta Semily
Kristýna Klikorková – ISŠ Semily, obor
provoz služeb
Pavel Koucký – Česká lesnická akademie
Trutnov, pracoviště Svoboda nad Úpou, obor
mechanizace a služby
Anna Nechanická – Střední hotelová škola Vrchlabí, obor cestovní ruch
Michal Novák – Gymnázium Ivana
Olbrachta Semily
Lukáš Pírko – Střední škola informatiky
a služeb Dvůr Králové, obor informační technologie
Martin Psota – ISŠ mechaniky a služeb
Harrachov, obor mechanizace služeb
Dominik Simonides – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, obor kuchař
– číšník
Martin Šolc – Střední odborná škola
Vrchlabí, obor lanovkář
Markéta Šolcová – Střední škola informatiky a služeb Dvůr Králové, obor kadeřnice
Adam Třešňák – Gymnázium Jilemnice
Tereza Václavíková – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, obor cukrář
Miroslav Votoček – ISŠ Semily, obor
klempíř
Eliška Vránová – Střední odborná škola
pedagogická Nová Paka
Jan Zelinka – Česká lesnická akademie
Trutnov, obor lesník
Pavla Zimčáková – Vyšší odborná
a střední odborná zdravotnická škola Hradec
Králové, obor zdravotnický asistent

Z. Vinklář, ředitel školy

Sportovní úspěchy žáků naší školy
I v letošním školním roce se mnozí žáci
naší školy zúčastnili sportovních soutěží, které organizuje OR AŠSK, a nevedli si v nich
vůbec špatně. Tradičně dobrých výsledků
dosáhli naši atleti. V atletickém čtyřboji družstev obsadilo družstvo starších žáků v konkurenci 16 škol okresu vynikající 2. místo
a Dominik Simonides byl v soutěži jednotliv-
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ců mezi 74 závodníky rovněž druhý! V Poháru
rozhlasu postoupilo družstvo starších žákyň do
krajského kola.
Velmi úspěšný rok měli i naši volejbalisté. Družstvo dívek obsadilo v okresním
finále škol 2. místo, pouze o dva míče za Gymnáziem Turnov, nechalo za sebou dalších šest
družstev. Chlapci dokonce okresní kolo suverénně vyhráli a v krajském finále v Tanvaldě
obsadili krásné 2. místo. Pod hlavičkou Sokola
Poniklá startovali chlapci i děvčata v okresním
přeboru ve volejbale žactva a v konkurenci
sedmi družstev obsadili rovněž 2. místo.
Družstvo chlapců základní školy se
ještě zúčastnilo okresních finále v sálové kopané a florbalu, kde sice nedosáhlo na medailová
umístění, ale 5. místo v sálové kopané v konkurenci devíti družstev je zatím nejlepší umístění naší školy v této soutěži.
Všichni žáci, kteří v tomto školním roce reprezentovali naši školu v některé
z mnoha soutěží, zaslouží pochvalu a poděkování. Jen tak dál!

Petr Pospíchal, učitel TV

GALERIE ÚSPĚCHŮ ve školním
roce 2009/2010
N. Beranová, V. Buriánková, J. Janatová,
V. Krausová a P. Nováková
1. místo – okresní soutěž Hlídek mladých zdravotníků
T. Novotný, P. Vinklář, M. Holubec, P. Koucký,
M. Novák, M. Psota, Do. Simonides, A. Třešňák,
M. Votoček, J. Zelinka
5. místo – okresní finále v sálové kopané
D. Gembický, P. Koldovský, M. Holubec,
V. Flandera, M. Hančar, P. Votoček a Š. Vrána
1. místo – okrskové finále ve fotbalovém
McDonalds Cupu
V. Buriánková, E. Vránová, P. Nováková,
V. Krausová, N. Beranová, J. Janatová, B. Tryznová, P. Vinklářová, P. Krausová
2. místo – okresní finále ve volejbale
Do. Simonides, M. Novák, M. Holubec,
T. Novotný, J. Švec, L. Hančar, J. Bárta a Da.
Simonides

Ze školy a ze školky
1. místo – okresní finále ve volejbale
2. místo – krajské finále ve volejbale
Da. Simonides, B. Tryznová, P. Vinklářová,
P. Krausová, Š. Vrána, T. Pírko
3. místo – okresní finále ve volejbale smíšených
družstev 6. a 7. r.
M. Harcubová, M. Šolcová, P. Nováková, A. Farská, V. Krausová, E. Vránová, T. Václavíková
1. místo – okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
1. místo – krajské finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
V. Nováková, P. Krausová, B. Tryznová, D. Hilmarová, P. Vinklářová
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Do. Simonides, M. Holubec, M. Novák, M. Votoček, J. Zelinka, M. Psota
2. místo - okresní finále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Do. Simonides, M. Novák, M. Šolc, M. Votoček,
J. Zelinka
2. místo – okresní finále v atletickém čtyřboji
Do. Simonides
1. místo – hod kriketovým míčkem na DOH
v Turnově
1. místo – skok vysoký na DOH v Turnově
J. Zelinka
3. místo – skok vysoký na DOH v Turnově
Z. Vinklář, ředitel školy

„Malá škola – péče o každého“
Toto slovní spojení není názvem školního
vzdělávacího programu ZŠ Poniklá náhodou.
Přesně vystihuje podstatu vzdělávacího procesu na naší škole - respektování a rozvoj osobnosti, diferencovaný a individuální přístup k
dětem a integraci žáků s poruchami učení, což
nám umožňuje menší počet žáků ve třídách.
Žáci jsou při hodině aktivně zapojeni do činnosti mnohem častěji, dostávají se při hodině
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více k mluvenému projevu. Učitelé mají na
jednotlivé žáky více času, snáze udržují pozornost svých posluchačů. To vše samozřejmě
přispívá k lepším výsledkům a pozitivně se
odráží na celkové atmosféře ve škole. Toto
prostředí také výrazně napomáhá při odhalování negativních jevů v dětském kolektivu,
nejen nejzávažnější šikany či užívání drog,
a umožňuje nám řešit tyto jevy ihned v zárodku a tím omezit jejich výskyt oproti velkým
městským školám.
Trendem současné doby ve vzdělávání je
především rozvoj dovedností („kompetencí“)
žáků – vyhledávat informace, pracovat s nimi,
předat je ostatním, komunikovat, diskutovat,
pracovat ve skupině atd., a většina těchto
dovedností se určitě lépe rozvíjí v méně početných třídách. S těmito změnami ustupují do
pozadí i nevýhody spojených ročníků v nižších
třídách a naopak stoupá význam jejich výhod
– kooperativnost učení, větší samostatnost
žáků, větší odpovědnost za výsledky své práce, spolupráce žáků.
Rád bych také připomenul, že většina
předmětů je vyučována nejen kvalifikovanými, ale i aprobovanými pedagogy pro dané
předměty – všechny předměty na 1. stupni,
hlavní předměty na 2. stupni – Čj, Aj, M, F
atd. Na škole působí kvalifikovaná výchovná
poradkyně a dyslektická asistentka. Bohužel,
ne vždy je ze strany dětí o její služby zájem.
Problémovým žákům je nabízeno skupinové
i individuální doučování.
V posledních letech se naší škole dařilo i na poli sportovním a to i přesto, že se na
výkonnostní sport speciálně nezaměřujeme.
Opakovaně se dařilo starším dívkám vyhrávat
v kategorii vesnických škol okresní i krajské
finále v atletické soutěži Pohár rozhlasu, starší
chlapci se zase několikrát dokázali vklínit mezi
nejlepší školy v okrese v atletickém čtyřboji.
Někteří žáci se dokázali prosadit mezi
nejlepší na DOH v Turnově. Také ve volejbale se naše družstva umísťovala na nejvyšších
příčkách. Ale i v ostatních kolektivních sportech (fotbal, florbal) jsme zle zatápěli týmům
z mnohem větších škol.
Taktéž děti, které projeví zájem o poskytování první pomoci, odcházejí do života dobře
vybaveni, což potvrzují v soutěži Hlídek mladých zdravotníků, kdy několikrát zanechaly za
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sebou celé soutěžní pole semilského okresu.
Dále se škola zaměřuje na podporu zdravého životního stylu a environmentální výchovy. Dlouhodobě a pravidelně spolupracujeme
s KRNAP (letos jsme například pozorovali
jeleny).
Při škole působí školní družina, kterou
mohou žáci navštěvovat od 6:30 do 8:00
h před vyučováním a po vyučování do 15:00
h, a kde mohou aktivně trávit čas při různých
tvořivých činnostech.
Dále mohou žáci využít nabídky ZUŠ Jablonec nad Jizerou nebo ZUŠ Jilemnice, které
na naší škole otevírají tyto zájmové útvary
– výtvarný, hra na hudební nástroj (klavír, flétna) a zpěv. V tělocvičně také pilují své sestavy
mažoretky organizované pod DDM Rokytnice
n. J.. Pokud projeví zájem dostatečné množství
žáků, mohou na prvním stupni získat základní
vědomosti při práci na PC a v oblasti náboženství, na druhém stupni mohli získat základy ve
španělském a ruském jazyce. S dokončením
nové tělocvičny jsme mohli rozšířit nabídku
i v oblasti pohybové aktivity – sportovní hry
pro I. i II. stupeň, miniaerobik, stolní tenis,
taneční kroužek, volejbal.
Děti si zkrátka mají z čeho vybírat, ale
bohužel ne vždy toho využijí.

Z. Vinklář, ředitel školy

Třídíme odpad
I přes počáteční problémy, kdy o druhotné suroviny nebyl zájem, se škole za vydatné
pomoci obecního úřadu podařilo opět umožnit
dětem odevzdávat recyklovatelný odpad. Blíží
se konec školního roku a děti mohou zhodnotit tuto prospěšnou činnost. Stejně jako v loňském roce dostanou poukázky na nákup zboží
v papírnictví a knihkupectví v Jilemnici, v celkové hodnotě přes 10 000,- Kč.
Třídit se prostě vyplatí!

Z. Vinklář, ředitel školy

Pan Rok III.
Pučící duben
Duben byl pro nás měsícem, ve kterém
nás pan Rok nechal nahlédnout do své zelené věže. Zde čaroval všechny krásy a zázra-
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ky přírody, které jsme pak venku nacházeli.
Nejprve celou zem zalila sytá zeleň čerstvě
vyrašené trávy. Pak jsme v ní postupně začali
objevovat drobné kvítky sedmikrásek, fialek,
podbělu a pampelišek.
A protože pěkných dnů přibývalo, vylákalo nás to na první jarní výlet. Domluvili
jsme se, že se 15. 4. 2010 vydáme vlakem do
Jablonce nad Jizerou. Přestože chce každý
z nás sedět pokud možno u okénka, aby toho
co nejvíce viděl, stejně se pro nás nakonec
stane největším zážitkem jízda tunelem, kdy
nevidíme vůbec nic, ani vlastní nos. Vlastně se dá říci, že se pro nás stala celá jízda
vláčkem nezapomenutelným zážitkem. A to
díky milému panu průvodčímu a hodnému
panu strojvůdci, kteří nás nechali nahlédnout
do řídicí kabiny a ještě nás obdarovali speciálními dětskými jízdenkami. Po celou jízdu
vlakem jsme pak pozorovali okolní krajinu
a poznávali jsme místa, kam si chodíme hrát

Ze školy a ze školky
při vycházkách, ale i místa pro nás dosud
neznámá.
Ale také jsme si bohužel všimli, že ne
všechno, co jsme kolem sebe doposud viděli,
se nám líbilo. Po čisté, bílé zimě se najednou
začaly objevovat v místech našich her střepy,
papíry od sušenek, PET lahve a jiné odpadky.
A protože jsme se při jednom našem školním
povídání dozvěděli, že naše Země bude mít
22. 4. svátek, bylo rozhodnuto. V tento den
ji odměníme velkým úklidem. Cíl našeho
snažení byl předem jasný, neboť jsme celou
zimu využívali k našim hrám okolí vodárny a „Keříku“. V den D jsme se tedy vydali
vybaveni pracovním oblečením a zejména
rukavicemi a popelnicí směr Keřík a vodárna.
Jako správní hledači jsme vysbírali vše, co
do přírody nepatří. Dá se říci, že některé naše
úlovky byly na hranici archeologických nálezů. Pocit z dobře vykonané práce a pohled do
naplněné popelnice v nás pak vyvolal stav

Domluvili jsme se, že se 15. 4. 2010 vydáme vlakem do Jablonce nad Jizerou.

foto: MŠ Poniklá
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Ze školy a ze školky

Úklid u Keříčku

foto: MŠ Poniklá

euforie. Jaké však bylo naše zklamání, když
jsme o pár dnů později našli v těchto místech
nové odpadky. Kdybychom uměli čarovat,
všechny nepořádky světa bychom odčarovali.
Ostatně i čarování jsme si vyzkoušeli.
V posledním dubnovém týdnu jsme pravidelně naslouchali povídání báby kořenářky,
kterou jsme pro její schopnosti až zázračné
občas nazvali i čarodějkou. Postupně nás
zasvětila do znalosti rozličných bylin, z kterých jsme si uvařili léčivé čaje, a také jsme

6. 5. 2010 se několik našich nejstarších kamarádů vydalo na návštěvu do základní školy

foto: MŠ Poniklá

21

si vyzkoušeli různá kouzla a čáry. Dodnes
nechápeme, jak se to mohlo stát, ale faktem
je, že se v půli tohoto čarodějného týdne u nás
v MŠ objevila nečekaná návštěva. Byly jí dvě
paní inspektorky. Marně jsme si lámali hlavu
a přemýšleli, jestli jsme nepopletli nějaké to
kouzlo a omylem je nepřičarovali. Nebo že
by se naše čarodějné umění tak rychle rozneslo do kraje a přilákalo tak první zvědavce
a učedníky? Bohužel se to už asi nedozvíme,
neboť se po dvou dnech zase vytratily jako
pára nad hrncem. A tak jen doufáme, že jsme
je patřičně okouzlili.
Nevlídný květen
Místo, aby nám květen vynahradil tu
nekonečně dlouhou vládu zimy a nechal nás,
abychom si vychutnali jeho kvetoucí krásu,
převlékl se do nevlídného deštivého počasí, které nám nedovolovalo plně se věnovat
aktivitám v tomto období obvyklým. Snad se
snažil nás všechny pomýlit, že čas koupání
a letních her je ještě v nedohlednu. Ale my
jsme přesto poznali, že se konec školního
roku neodvratně blíží. Napovědělo nám to
hned několik známých situací.
Tak zaprvé: 6. 5. 2010 se několik našich
nejstarších kamarádů vydalo na návštěvu do
základní školy, podívat se, co je bude už po
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prázdninách čekat. Setkali se tam s řadou
našich ,,starých“ známých a obdivovali, co
všechno za ten necelý rok ve škole zvládli.
O týden později, 11. 5. přišla další indicie. Fotografování třídy na společnou fotku.
No, a když začaly přípravy na závěrečné
divadelní vystoupení, nebylo pochyb, že společně strávených dnů již bude pomálu.
Ještě, že nás pan Rok nenechal dlouho
v klidu, a tak jsme neměli čas na loučení
s kamarády myslet. Na 21. 5. pro nás pan Rok
nachystal malý výlet do okolí MŠ. Vlastně
to až takový výlet nebyl. Byla to totiž pravá indiánská stezka s plněním vědomostních
úkolů i zdoláváním provazové lávky zručnosti. Předcházely jí týdenní přípravy. Nejdříve
jsme si o indiánech pověděli něco zajímavého,
pak jsme si vyrobili indiánské čelenky a na
výpravu jsme se také po indiánsku pomalovali. Navzdory nepříznivému počasí jsme pak
zdolávali prudký lesní kopec i nedaleké polní cesty. A vyplatilo se. U starého dubu jsme
nalezli dvě křížovky s tajenkami. Díky jejich

Byla to totiž pravá indiánská stezka...

Ze školy a ze školky
vyluštění jsme se dozvěděli o zapomenutém
pokladu a ten jsme posléze opravdu nedaleko
našli. Skrýval plno indiánských dýmek míru
a také nějaké sladkosti.
V závěru měsíce května se u nás v MŠ
objevila budoucí paní učitelka Káťa, která
k nám přišla načerpat nějaké praktické zkušenosti. Rádi jsme ji mezi námi přivítali, protože
i my často čerpáme zkušenosti od jiných. Tak
například 25. 5. jsme vyrazili do místní ZŠ na
pohádku Kocour Modroočko. Samozřejmě,
že nám šlo především o kulturní zážitek, ale
nemůžeme zastírat, že se při těchto kulturních
akcích snažíme okoukat trochu z toho divadelního umu, kterého se nám některým ještě
zcela nedostává. No a pak už jsme se mohli
s chutí pustit do pohádkových příprav. A protože nás celým školním rokem provázel pan
Rok a jeho dvanáct pomocníků, měsíců, je
zcela pochopitelné, že zvolená pohádka bude
právě o nich: O dvanácti měsíčkách.
Za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

foto: MŠ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Hasiči se připravují na volby do
obecního zastupitelstva
V říjnu tohoto roku nás čekají volby do
obecního zastupitelstva, do kterého opět
budou kandidovat zástupci SDH Poniklá.
Přestože do voleb zbývají ještě necelé čtyři měsíce, začali se na ně hasiči připravovat už nyní. Již několikrát se sešla pracovní
skupina, která diskutuje o problémech obce
a navrhuje tak jednotlivé body volebního
programu. Díky tomu bude program hasičů
velmi konkrétní, jasný a odpovědný.
Stěžejním bodem programu bude stabilizace finanční situace obce – v minulém
volebním období bylo rozjeto mnoho projektů, které je potřeba dotáhnout do konce.
Bohužel je s nimi spojeno stále vyšší a vyšší
zadlužování obce. Dále se v programu budeme věnovat aktivnější roli školy v životě
obce, možnostem hospodářské činnosti obce, dokončení započatých projektů,
podpoře spolkové činnosti, zvýšení atraktivnosti obce pro návštěvníky, zachování
služeb občanské vybavenosti v obci, atd.
Podrobně vám jednotlivá témata představíme
v příštím čísle zpravodaje.
Z pracovních schůzek je zřejmé, že problémů je v obci víc než dost, ale také to, že je
pořád dost nápadů, jak je vyřešit alespoň částečně, nebo dokonce úplně. Hasiči ve svém
programu nebudou slibovat nesplnitelné, ale
budou se snažit pojmenovat věci správnými
jmény a nalézt rozumná řešení.

Tým SDH Poniklá tuto akci uskutečnil teprve
podruhé, ale jisto jistě se již začíná vkrádat
do mysli ponikelských občanů jako tradiční
jarní akce.
Krakonoš na nás seslal velmi proměnlivé
počasí. Chvíli nás smáčel jarním deštěm, pak
mraky rozehnal a přinesl sluníčko. Díky velkým stanům, kde jsme se v době deště schovávali, se podařilo uchránit vše a všechny
v suchu. Nepřízeň počasí odneslo jen několik
párů promáčených polobotek.
Přípravy dětského dne začaly již kolem
9. hodiny ráno, začaly se stavět stany, převážet stoly, navážet občerstvení, roztápět
udírna, připravovala se soutěžní stanoviště.
Hodina H odstartovala ve 13 hodin. V tu dobu
na nás Krakonoš seslal první deštík a my se
v tu chvíli obávali, že si asi budeme hrát na

SDH Poniklá

Den dětí na hřišti
Kalendář ukazoval, že svátek slaví Ferdinand, ale v Poniklé na fotbalovém hřišti ten
den slavily děti svůj mezinárodní den. Zní
to neuvěřitelně, ale právě v letošním roce
se dětský den slaví ve světě již po šedesáté!
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Excelentní moderátor - Tomáš Hájek

foto: Marek Kulhavý
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SDH Poniklá

hřišti sami, budeme muset sníst 12 kg párků
procházeli piráti, myšky, kytičky apod.
a vypít 60 l limonády. Jaké však bylo překvaV průběhu odpoledne se uskutečnily dvě
pení, když se začaly objevovat první dětičky,
ukázky z hasičského sportu. Nejprve nejmenší
rodiče, babičky…a dalším překvapením bylo,
děti ukázaly štafetu dvojic a poté jsme viděli
že i v tak špatném počasí nás bylo zase o kouzajímavý závod na 100 m překážek sourozensek víc než v loňském roce! Naše záznamy
ců Jiroušových (Jakub je vicemistr republiky
vykazují účast 51 dětí! Hudební reprodukci
v jednotlivcích z roku 2006 a Šárka je národzařídil Miloš Hájek, který se o mluvené sloní rekordmanka v této disciplíně). Tyto ukázvo podělil s Tomášem Hájkem, excelentním
ky byly zároveň takovým malým náborem,
moderátorem odpoledne.
protože v září se budou hledat noví členové
do družstva nejmenších hasičů, rodiče a děti
Realizační tým SDH Poniklá připravil pro
přemýšlejte, v září přibíráme členy!
děti celkem 10 stanovišť. Tím největším překvapením bylo určiNa závěr odpoledne
tě stanoviště BESIP
proběhla velká tombola,
v čele s krajským
ve které byly dorty (pekli
koordinátorem
Klikorkovi), ovocné balíčpro Liberecký kraj
ky od pana Havla z Jilem– Mirkem Kláskem.
nice, DVD hry od BESIPu
U tohoto stanoviša drobné hračky věnované
tě si děti procvičičleny SDH Poniklá. Pak už
ly telefonní čísla,
následoval finálový tanec
s BESIPem v reflexních
dopravní
značky
a jako odměnu si
vestičkách a závěrečné
odnášely
balíček
foto. V půl páté odpoledreflexních materiálů
ne se děti začaly rozcházet
od BESIPu. Na plazpátky domů, doufáme, že
kátech jsme avizose jim jejich sváteční odpovali příjezd formule
ledne líbilo a že si na nás za
1, bohužel ta dojela
rok zase udělají čas.
pouze den předem
Celý den by se nemohl
do Košťálova a pak
uskutečnit bez pomocníků
musela na příkaz
– dobrovolníků, kteří se
nadřízených odjet
s námi zapojili nejen do
Čára nečára, hlavně když trefím...
na akci do Brna.
příprav, ale také do úklifoto: Marek Kulhavý
A co dál si děti
du. Pomáhali nejen členoběhem odpoledne
vé SDH Poniklá, ale také
vyzkoušely? Tak třeba jak se hraje kriket, jak
rodinní příslušníci, fotbalisti, speleologové,
se hasí požár (v našich podmínkách byl oheň
divadelníci... Všem těm vzkazujeme „MOC
vyměněn za pyramidu plechovek), projely si
VÁM DĚKUJEME“.
překážkovou dráhu na kole, hopsaly v pytNu a co bude za rok? Cítíme se na dallích, skládaly puzzle, poznávaly zvířátka,
ší ročník dětského dne pod taktovkou SDH
kytičky, hmatem poznávaly předměty a házePoniklá, Besipáčkům se u nás líbilo a přijeli
ly kroužky. Dětičky, které si prošly všechna
by zas, tak se pokusíme k tomu vymyslet zase
stanoviště, se točily na kolotoči nebo stály
něco nového a dáme Vám včas vědět. Za rok
frontu u našeho bonusového stanoviště, kde
na viděnou!
Za SDH Poniklá P. Therová
se malovalo na obličej. Po hřišti se nám tak
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Jarní turnaj ve stolním tenisu
V neděli 21. 3. 2010 uspořádala TJ Sokol
Poniklá 2. ročník Jarního turnaje ve stolním
tenisu.
Turnaj začal po 9. hodině ranní a končil
okolo 15. hodiny odpoledne. Hrálo se na šesti stolech a zároveň probíhaly dvě kategorie
– v první se utkali muži a ve druhé ženy spolu
s dětmi.
V kategorii ženy-děti hrálo 10 hráčů a hráček. Nejdříve se bojovalo ve dvou skupinách
po pěti, nejlepší čtyři z každé skupiny byli
nasazeni do čtvrtfinále play-off, kde se hrálo
již vyřazovacím způsobem. Vítězem se stal
Dominik Simonides, který ve finále porazil 3:0
na sety Petra Vinkláře.
Turnaje mužů se zúčastnilo 13 hráčů, kteří
byli rozlosováni do dvou skupin. Opět z každé skupiny postoupili čtyři nejlepší borci do
čtvrtfinále play-off. Čtvrtfinálové a semifinálové zápasy byly bojovné, mnohdy rozhodovaly centimetry.
V zápase o třetí místo porazil hráč z Benešova Jan Martinec 3:0 na sety Leoše Krause.

Vítězové v mladší kategorii.

Finálový zápas patřil Josefu Šimůnkovi (vlevo) a Miloši Václavíkovi.
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foto: Marek Kulhavý

Bronzový medailista byl zároveň i nejstarším
hráčem turnaje. Finálový zápas patřil Josefu
Šimůnkovi a Miloši Václavíkovi. Vítězem
celého turnaje se nakonec stal Josef Šimůnek,
který po výborném výkonu zvítězil 3:1 na
sety.
Po skončení dvouher následovaly ještě dva
turnaje ve čtyřhrách, hrálo se však již pouze na
dva vítězné sety a každý s každým.

foto: Marek Kulhavý
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V kategorii dětí se na prvním místě umístili Dominik Simonides a Tomáš Novotný.
Vítězi kategorie dospělých se stali podle očekávání Josef Šimůnek - Miloš Václavík, kteří
ve finále porazili dvojici Leoš Kraus – Pavel
Kraus. Třetí místo vybojovala dvojice Zdeňka
Votočková - Jirka Paulů.
Během turnaje bylo průběžně podáváno
občerstvení. Doufáme, že si všichni dobře
zahráli a že příští turnaj bude obsazen ještě
početněji.
Na závěr se sluší poděkovat všem pořadatelům a také sponzorům turnaje, kterými byli
Lanex a. s., Poniklá
Rautis a. s., Poniklá
Autodílna Pavel Paska a syn, Poniklá
GIPS komplet – Dobiáš Vladimír, Poniklá
Za TJ Sokol Poniklá-L. Soukup

Vysvědčení Sokolů a jejich příznivců
Kdosi se mě někde ptal,
jaks čtyři roky starostoval.
Já jsem trošku dumala
a seznamy napsala:
Díky předešlému šikovnému vedení
shrábla jsem 10 milionů na sportovní zázemí.
Stavba se velmi komplikovanou stala
a moje naivita záhy potrestána byla.
Leč protože jsem v slavném Sokolu ponikelském,
nevzdám se, bojuju, ukážu všem….
Pro obec peníze, o to jde přec,

TJ Sokol Poniklá
Silnice vybaveny novými značkami,
řidiče i chodce chrání před nehodami.
Díky slavnému úspěchu v soutěži Vesnice
roku
máme vodu pro celou vesnici a obslužný
objekt Bahýnko dokončen k tomu.
Pro žáky budujem novou kotelnu a okna,
aby nám nezmrzli, doba je zlá.
Pro jejich spokojené žaludky
je vybavena kuchyň novými prostředky.
S problémy čističky se také konečně rozloučím,
z Ministerstva zemědělství dotaci na předčištění na podzim roztočím.
Spolkům jsme dali, co jsme mohli.
Ony nám to vrátily
a více akcí pro děti připravily.
Obyvatelé v pečovatelském domě
v „Člověče nezlob se“ soutěží urputně,
ještě pár dalších her pro naše nejstarší,
aby jim dny v domě připadaly co nejhezčí.
Díky velmi zodpovědné Radě
jsem překonala sama sebe.
Tímto jim skládám poklonu hlubokou,
za všechny starosti a sem tam vrásku nějakou.
Pokud patříte mezi ty věčně nespokojené
věřte,
... že jsme se snažili, co nám síly stačily.
Ještě neobjevený umělec

které by přispěly na dobrou věc.
Petice přívlackých občanů zabrala,
nová silnice line se, trochu se trhá.
Bojovat budem,
silnici v takovém stavu nepřeberem.
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
Večer při svíčce - Asií s Palicí
O zážitcích z cest po Jihovýchodní Asii se
nám tentokrát rozpovídal pan Michal Kebrt
(v cestovatelských i jiných kruzích řečený
„Palice“). A tak jsme chutě sledovali v poutavém vyprávění jeho postřehy o někdejších
evropských koloniích Hongkongu a Macau
(dnes pod správou Čínské lidové republiky)
a zejména o Filipínách. Za měsíc strávený
v Jihovýchodní Asii sesbíral pan Michal Kebrt
řadu nevšedních zážitků a svým neotřelým
vypravěčským stylem zaručeně pobavil všechny přítomné.

Večer při svíčce – Loutková divadla
Po řadě odkladů slibujících dostatečné dozkoušení našich prvních loutkářských
pokusů a jejich bezproblémové představení
domácímu publiku jsme se konečně odvážili
trhnout oponou. Nu, pokud jsme psali v souvislosti s utajenou premiérou Jenovefy (tehdy
pouze pro několik zvaných vyvolenců) o ne
právě nejklidnější atmosféře před vystoupením, pak ovšem ruch před touto produkcí překonal vše, co kdokoliv z BLDDSJJKpTJSP na
jevištích zažil. Vraťme se lehce k oné zatím
snad tajemné zkratce z minulé věty: po zralé
úvaze jsme se rozhodli, že by náš loutkářský
ansámbl rád vzdal hold jedné z nejbarvitějších
osob zasáhnuvších do osudů velebné Poniklé.
Proto jsme k již tak notně košatému oficiálnímu názvu ponikelského divadla připojili ještě
další tři slova vysvětlující i opěvující zároveň.
A tak nyní krotíme pimprlátka pod tímto vznešeným názvem: Bažantova loutkářská družina
Divadelního spolku Josef Jiří Kolár při tělovýchovné jednotě Sokol Poniklá. Domníváme se,
že tomuto názvu na mnoho mil rovno není…
(Nebudeme zde potisící opakovat, kdo je onen
principál Bažant, jehož autoritou se takto
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zaštiťujeme – kdo snad neví, zalistuje v archivu článků a o prvním ponikelském divadelním
principálovi a jinak též kočovném loutkáři si
doplní vzdělání samostatně.)
Ke kormutlivé truchlohře Jenovefa jsme
připravili ještě ukázky z dalších her klasického loutkářského repertoiru, které povýšily naši
produkci na celovečerní, ale zejména umožnily naší batolecí družině poprvé si osahat
rozličné techniky hry s loutkou. Javajkovou
Jenovefu doplnil velkými manekýny sehraný
Don Šajn a stínohrou přes meotar promítaný
Faust. Jakž takž sezkoušená Jenovefa přinesla velký kolaps „jen“ v podobě ne a ne hrající
hudby. (Počítače jsou pěkné potvory a nechají
se někdy dlouho přemlouvat… Opakuji výzvu:
Kdopak by chtěl místo principála zastat úlohu
osvětlovače a zvukaře?) Dokonce i v premiéře
uvedený Don Šajn v podání všech kmenových
loutkoherců BLDDSJJKpTJSP (Dona Anna
– slečna Hanička Šírová; Don Filip a Don
Šajn – pan Tomáš Malík; Kašpar – pan Daniel
Čížek a Don Pedro – pan Jiří Aubris) nepřinesl

Faust

foto: Jiří Aubris
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zvláštních překvapení, neb o výpravu se postaraly svědomitě Mariánka Paldusová a Hanička
Šírová – loutky proto byly hotovy s předstihem! Pakliže považujete zmínku o v předstihu
utvořených loutkách za samozřejmost, zjevně
jste nebyli našeho vystoupení přítomni – pro
ukázky z Fausta jsme totiž loutky dostříhávali nejen v průběhu dříve hrané Jenovefy, ale
také přímo během vlastní inscenace Fausta!!!
Takováto situace sice kvůli vynuceným improvizacím přinesla četné pobavení obecenstva,
vícekrát bychom ji ale zažít nemuseli…
Doufejme, že i pro další z našich her, které
již spojí výše zmíněné techniky v jeden celek,
nám budou domácí diváci nadále takto nakloněni.

Martinický rekord!
V rámci příprav vystoupení na národní
přehlídce loutkářských souborů „Loutkářská
Chrudim“ jsme si naordinovali mimo jiné
i vystoupení v Martinicích, abychom si Jenovefu jaksepatří zažili, a aby se nám pokud
možno před kromobyčejně šťouravou a kousavou porotou vyhnuly některé naším divákem

Deníček ponikelského ochotníka
tolik oblíbené excesy!
Jedna z těchto štací nás zavedla do Martinic v Krkonoších, kde jsme, pravda, dojednali představení na poslední chvíli – čtyři
dny před vlastní produkcí. To v kombinaci
s všeobecně zažitým míněním o loutkovém
divadle pro dospělé dalo možnost utvořit nový
divácký rekord ponikelského divadelnictví.
Tři diváci!!! (A to počítáme i pořadatele!) Ale
nenechte se zmýlit, zažili jsme v Martinicích
krásný večer, vstřícné publikum, ba i na debatu po představení došlo. Perličkou budiž snad
záskok v ukázkách z Dona Šajna – jelikož
herec Tomáš Malík se nám pozdržel v práci,
musel za něho na plac naskočit zmatený a text
zpola čtoucí a zpola si vymýšlející principál.
Pane Malíku, však já si na Vás také vymyslím
nějakou kulišárnu…
Tomáš Hájek

Jakž takž sezkoušená Jenovefa přinesla velký kolaps „jen“ v podobě ne a ne hrající hudby.

foto: Soňa Anna - Marie Fišerová
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Ostatní
Oznámení HD Krakonošův ranč
Na základě velmi častých dotazů a telefonátů ohledně vykupování sena oznamujeme, že z důvodu zrušení skladovacích prostor
a snížení počtu chovaných zvířat, družstvo
výrazně omezilo výkup sena. Bezúplatný
odvoz sena bude možné zajistit pouze v případě volné kapacity. Děkujeme všem za pochopení.
A. Vondrová

Občanská poradna v Jilemnici
Občanská poradna je jednou ze tří složek
Oblastní charity Jilemnice. Ta vznikla za účelem praktické služby a pomoci potřebným již
roku 1991. Zpočátku provozovala humanitární
sklad ošacení, ke kterému se později přidružil
i sociální šatník. V roce 2003 vzniklo mateřské
centrum „Rodinka“ a od roku 2005 funguje
i občanská poradna.
Občanská poradna poskytuje odborné
poradenství v sedmi oblastech lidského života,
kterými jsou: mezilidské vztahy, psychologické poradenství, majetkoprávní vztahy, pracovněprávní vztahy, sociálně-právní poradenství,
ochrana spotřebitele a zdravotní poradenství.
V duchu si říkáte, že sice potřebujete
poradit, ale nevíte, zda se můžete na občanskou poradnu obrátit? Není nic jednoduššího, než zavolat na telefonní číslo poradny:
731 979 852 nebo nás rovnou navštívit: Společenský dům Jilm, Roztocká 500, Jilemnice.
Ještě nikdy se nestalo, abychom potenciálního
klienta s jeho problémem poslali pryč nebo
tento problém nějak bagatelizovali. Nabádám
tímto článkem snad k nesamostatnosti člověka? Přijďte k nám, my za Vás problém vyřešíme... Naopak. Poradce občanské poradny
vyslechne, dá radu, poučení, případně nabídne další spolupráci, avšak za klienta problém
nikdy neřeší. V reálu to znamená, že snaha
dorozumět se s úřady, jedinci, snaha pracovat
sám na sobě, vychází pouze z vlastního postoje a motivace člověka.
V dnešní době internetové společnosti
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mizí bariéry mezi institucemi a člověkem. Ten
si sám může dohledat různé informace přímo
z domova a v čase, který mu vyhovuje. Zdálo
by se, že dnes tedy není třeba jakési zprostředkovatelské činnosti mezi úřadem a klientem,
ale pravdou je, že mnohdy přesně nevíme,
jakou informaci na internetu hledat, čeho
vlastně chceme dosáhnout nebo jak přesně
postupovat, abychom daný problém řešili co
nejjednodušeji. Tento tzv. „problém s úřady“
tvoří první větev sociálního poradenství.
Druhá větev je poradenství v oblasti mezilidských vztahů a psychologické poradenství.
Funguje na úrovni primární a sekundární
prevence, tzn., že jde o jakýsi vzdělávací akt
(poradenství, poučení, doporučení) jak pracovat na sobě, jak změnit své dysfunkční myšlení a vnímání, které následně ovlivňuje naše
chování a mezilidské vztahy.
Protože se chceme neustále zlepšovat
a tím zkvalitňovat naše služby, mění občanská
poradna svoje zázemí. Sídlo občanské poradny
zůstává stejné: Společenský dům Jilm. Změna
místa kanceláře proběhne v červnu kvůli bezbariérovému přístupu klientů do 1. patra! Návštěvní hodiny platí jako doposud: každá středa
od 14 do 16 hod. Po telefonické dohodě lze
úřední hodiny protáhnout.
A na závěr - DÍKY za podporu při našem
působení. Finanční podpory se nám dostává
díky Vám z finančních příspěvků v Tříkrálové sbírce nebo prostřednictvím sponzorských
darů. Nemůžu a nechci opomenout poděkování i za důvěru, se kterou se na občanskou
poradnu se svými problémy obracíte. Je nám
ctí pomáhat a rozjasňovat Vaše tváře.
Za kolektiv poradců občanské poradny sepsala
Vierka Hlaváčová

Zprávy ze Svazku měst a obcí
Krkonoše
Cyklo a turistická sezona v Krkonoších
zahájena
Zahájení letní cyklo a turistické sezony
v nejvyšších českých horách proběhlo při společném setkání nejvyšších představitelů Krko-
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noš – svazku měst a obcí a Správy KRNAP předsedy Svazku Jana Sobotky a ředitele Parku
Jana Hřebačky - na Krakonošově snídani u Harrachova u příležitosti otevření nové cyklotrasy
odbočující z Terexu na Voseckou boudu. Oficiálně bude tato cyklotrasa otevřena 1. července
2010.
V současné době je na území KRNAP přes
400 km cyklotras a jejich síť se stále rozšiřuje.
Cyklobusy v Krkonoších a Podkrkonoší
Krkonošemi a v Podkrkonoší začaly od
29. května 2010 opět projíždět autobusy vybavené pro přepravu jízdních kol. Síť linek propojuje hory ze západu na východ a z jihu na sever.
Přípoji z Vrchlabí se dopravíte do Harrachova, Pece pod Sněžkou, do Špindlerova Mlýna
a na hraniční přechod s Polskem na Špindlerovu
boudu. Přímým spojením z Úpice přes Trutnov
na Pomezní Boudy. Linkou ve směru Hradec
Králové, Hořice, Kuks, Dvůr Králové, Vrchlabí
a zpět.
Jízdní řády jsou k dispozici na autobusových
zastávkách nebo v krkonošských informačních
centrech. Vydáno je 50 tisíc kusů propagačních
letáčků, s jízdními řády a tipy na výlety, ale také
upozorněním, že v případě mimořádně velkého
počtu zájemců mohou být cyklobusy na trase
opožděny
Během hlavních prázdnin jede cyklobus
denně. V září ve čtvrtek, sobotu a neděli.
Bližší informace na www.krkonose.eu
Infobus na cestách
Od poloviny dubna do konce června projížděl Českou republikou tzv. Infobus – pojízdné
informační centrum. V interiéru autobusu nebyla sedadla a místo nich byly umístěny stojany
a závěsné boxy naplněné informačními a propagačními tiskovinami z Krkonoš.
Krkonošská sezona – léto 2010
Letní vydání oblíbených turistických novin
Krkonošská sezona, z vydavatelského ranku
Krkonoš – svazku měst a obcí, je na pultech
krkonošských informačních center.
Z obsahu: Tak jako v každém vydání, i zde
je věnován prostor historii. Do ní „pěkně pasují“
zápisky v tzv. Staničních knihách. Někdejší turisté – horalé - v nich nešetří chválou anebo hanou
na počasí, které, jak známo, je věc vrtkavá. A že
na horách občas v létě nachumelilo anebo v zimě vykvetly květiny, o tom není pochyb. Nově
vydaný Atlas krkonošských rostlin je vhodný

Ostatní
nejenom pro botaniky, ale především pro laickou veřejnost, které není příroda lhostejná. Zajímavý je kalendář aktuálně kvetoucích květin,
přetištěný se svolením autorů Atlasu, který vás
jistě potěší. Nový způsob aktivní turistiky - to
je geocaching. O celosvětové moderní hře pod
titulkem „Pro mozek, nohy a vaši „džípíesku“
se dozvíte mnohé. Nechybí tradiční Krkonoše
ze sedla kola s krkonošským cyklobusem a se
třemi tipy na cyklovýlety, určenými pro všechny
generace. Jistě si rádi přečtete, že lázeňství má
zelenou nejenom v Podzvičinsku, ale i v sousedním blízkém Polsku. Pomoc druhým může mít
mnoho forem – od prostého podání ruky, finančních darů, až po promyšlené projekty. Možnost
turistiky a cestování nejen pro zdravotně znevýhodněné lidi, ale i pro mladé rodiny s malými
dětmi a seniory – to je současnost Krkonoš. Projektem se aktivně zabývá několik obecně prospěšných společností a Správa KRNAP. Krkonoše a Podkrkonoší jsou kolébkou řady mimořádných osobností. I v tomto vydání vám životní
peripetie některých z nich přiblížíme. Nechybí
osobní prezentace podnikatelů a partnerů Svazku Krkonoše - vydavatele Krkonošské sezony.
Připraveno je několik stran krátkých odkazů na
zajímavé výlety, včetně turistických výšlapů ve
východních Krkonoších. Jarmarky, lidové slavnosti, festivaly a sport jsou obsahem každoročního Kalendáře událostí v českých i polských
Krkonoších, ale i v Podkrkonoší.
Vrchlabské stavební památky s průvodcem
Letos během letních prázdnin se ve Vrchlabí opět otevřou dveře nejzajímavějších historických stavebních památek. Renesančního zámku,
klášterního kostela sv. Augustina, zámecké kaple
Černínů a Morzínů a kostela sv. Vavřince včetně
vyhlídkové věže. Interiéry nejsou běžně přístupné, prohlídky jsou možné pouze s průvodcem.
Navštívit je můžete každé pondělí od 21. června do 30. srpna 2010 v časech vždy od 10.00,
12.00, 14.00 a 16.00 hodin. Vstupné za osobu
činí 40 Kč. Bližší informace získáte a vstupenky zakoupíte v Regionálním turistickém
informačním centru ve Vrchlabí, Krkonošská čp. 8. Telefon: +420 499 405 744. E-mail:
info@krkonose.eu, www.muvrchlabi.cz
Podle TZ SMO Krkonoše připravila Bára Kulhavá
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Inzerce

Jsme p ipraveni vyhov t
Va im p áním a po adavk m
v kancelá i v Jilemnici proti prodejn Norma.
T íme se na Va i náv t vu !



sdru ení podnikatel

GEODETICKÉ PRÁCE
Vald tejnská 41 , 514 01 JILEMNICE
tel: 481545670
e-mail : info@geop.cz

Obec Poniklá nabízí k prodeji byt v þp. 319. Jde o byt
v pĜízemí, 3+1, sprchový kout, základní kuchyĖská
linka, pĜímotopy, sklep, prádelna, zahrádka, stání pro

automobil, dalí koupelna mimo byt, lze propojit.
PĤvodní cena tohoto bytu je 780.000,- Kþ, nabídková
cena je v souþasné dobČ 500.000,- Kþ.
Zájemci se mohou hlásit na OÚ osobnČ, þi telefonicky
na þísle 603 569 389 do konce þervence 2010.
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