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Úvod

Slovo redakce
Vážení a milí čtenáři, před Vámi je první
letošní číslo již čtyřicátého ročníku zpravodaje obce Poniklá - Pod horami. Je to číslo
vskutku tučné.
Z jeho obsahu bych rád vypíchnul několik věcí, které rozhodně stojí za přečtení:
strana 21 - V Poniklé nám vzniká nový
velmi zajímavý spolek...
strana 27 - Hasiči rekapitulovali loňský
velmi úspěšný rok. Jak po stránce finanční
(další dotace), tak po stránce sportovní to
byl, dá se říct, nejúspěšnější rok v historii
SDH...
strana 33 - Blíží se nám historicky nejrozsáhlejší sčítání lidu, které zahrnuje nejen
naši zemi, ale rovnou celou Evropu. Dozvíte
se zde něco z historie sčítání, dále pak o tom,
jak postupovat, a něco o bezpečnosti Vámi
poskytnutých dat. Pro vytrvalé čtenáře pak
připravil Tomáš Hájek perličku na závěr...
strana 40 - Zde v rámečku naleznete
nejpodstatnější termíny kulturních akcí, které nás čekají...
Rád bych opět využil tento prostor a poprosil přispěvovatele do zpravodaje, aby se
nebáli ke svým příspěvkům přikládat také
fotografie. Nejlépe pak ve zvláštním souboru s připojenými údaji o popisu obrázku
a jeho autorovi. Děkuji.
Ještě o jedné věci bych se rád zmínil.
Konečně se podařilo připravit jasná pravidla
pro inzerci v našem časopise. Naleznete je
vždy v tiráži.
Pokud máte někdo z Vás nápad, jak důstojně oslavit 40. kulatý ročník existence našeho zpravodaje, určitě nám napište.
Příjemný zbytek zimy a pěkné počtení
Vám za naši redakci přeje
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Děti z MŠ u krmelce s panem Václavíkem, MŠ
Poniklá

Marek Kulhavý - redaktor
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Zprávy z obce

Z činnosti Rady obce Poniklá
Vážení čtenáři, občané, pojďme si společně
připomenout ty nejdiskutovanější činnosti
radních za období od 20. prosince do 7. února.
V tomto období se rada sešla celkem sedmkrát. Program jednání pravidelně plnilo předání kantýny, provoz lyžařského vleku, řešení
záležitostí v základní škole a běžné provozní
aktivity obce.
Závěr roku byl spojen s předáním kulturního domu kantýna. Dlužné nájemné bylo
vyrovnáno zápočtem, díky němuž zůstala hospoda vybavená pro nadcházející plesovou sezónu. V kantýně zůstala skříňka s vestavěnou
varnou deskou a plynovým hořákem, prosklená lednice, skříňky za barem, bar s nadstavbou, průtokový ohřívač, zabezpečovací zařízení, skříně na nádobí, přepažení sálu a přísálí,
kompresor a vzdušník, nádobí, chladicí skříň,
dřez v kuchyni. Sada 18 nerezových hrnců
s příslušenstvím a další chladicí skříň byla přemístěna do školní kuchyně, elektrická fritéza
do kiosku na Homoli.
V zimním období bylo třeba zabezpečit
tepelnou temperaci budovy kantýny. Pro tyto
potřeby proběhlo školení „obecních topičů“.
Pravidelně jsou sledovány teploty v jednotlivých částech budovy, v případě mrazů se
v kantýně topí na teplotu zhruba 5 stupňů
celsia, před plesy se vytápělo intenzivněji na
teplotu 20 °C. Pro zajištění plesové sezóny
byly nakoupeny hygienické potřeby, čisticí
prostředky a další provozní materiál. Každý
organizátor plesu si zajistil svoje zařízení na
točení piva. Za pronájem kantýny obecní spolky zaplatily 2 000 Kč, což uhradilo alespoň
náklady na vytápění.
Na prvním letošním plese se objevily
drobné provozní problémy, nejvážnější závadou se ukázal únik vody z větve vyhřívající
WC a ubytovnu. Oprava poruchy a úpravy
topného systému umožňující vytápět pouze
části budovy je naplánována na léto. Okamžitě
se vyřešila výměna čerpadla v kotelně. V souvislosti s hledáním nového nájemce do objektu
kantýny projednávala rada obce návrh výběrového řízení na pozici nájemce. Vyhlášení vý-
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běrového řízení bylo svěřeno realitní kanceláři
Tana. Termín pro podání nabídek je stanoven
do 30. dubna 2011. Minimální nabídková cena
za pronájem činí 15 000 Kč/měsíc.
Provoz lyžařského vleku byl oficiálně
spuštěn 26. prosince. O víkendu 18. – 19. prosince proběhl zkušební provoz, jehož největším problémem byl špatný stav sjezdovek.
Během prvního týdne provozu činily tržby cca
150 000 Kč, bylo to přičiněno zvláště výborným počasím a zlepšením úpravy sjezdovky.
V polovině ledna se opět objevily stížnosti na
úpravu sjezdovky, radní, kteří holdují sjezdovému lyžování, budou provádět namátkové
kontroly. Co plánujeme pro příští sezónu?
Zejména přesunutí lyžařské půjčovny do půdních prostor nad kioskem. Výstavbu schodů
provedou obecní zaměstnanci pod dohledem
Jaromíra Jirouše ml. Současná půjčovna je
malá a vznikají zbytečně dlouhé prostoje při
odbavování lyžařů. Kromě provozních změn
s půjčovnou se zaměříme na zlepšení image
vleku i za cenu, že na vleku bude zaměstnán
odborník, myšleno člověk, který má zkušenosti s řízením vleku a hlavně s prací v lyžařském
areálu. K neplánovanému přerušení provozu
došlo 3. února – na horní stanici vleku se vysypala ložiska. Naštěstí se podařilo náhradní
díly odkoupit za cenu šrotu z areálu na Benecku. Tržby na vleku od začátku sezóny činí
prozatím 300 000,- Kč, doufejme, že se na vleku již neobjeví žádné závady a přečká oblevy
bez větší újmy, jsou před námi jarní prázdniny,
které by mohly vleku přinést tolik očekávané
finance.
Pozitivní zprávou je jednání s ředitelem
základní školy o budoucích aktivitách pro
zlepšení povědomí o činnosti školy. Pan ředitel byl požádán o finanční rozvahu v rámci
náboru nových žáků - dodá analýzu dojíždějících žáků a kalkulaci ceny pro případ, že by se
jim hradily náklady na jízdné, dále dodá propočty motivačního programu pro žáky (např.
1 000 Kč pro každého žáka na začátku školního roku). Do přípravy se zapojí také členové
školské rady. Alarmující je počet prvňáčků,
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kteří se zúčastnili zápisu 31. ledna! Do školního roku nastoupí pouze tři prvňáčci aani v  následujících letech nejsou počty o moc větší
(2012 – 5 dětí, 2013 výjimečný rok – 14 dětí,
2014 – 5 dětí, 2015 – 6 dětí). Nábor nových
prvňáčků je za námi, musíme se ale zaměřit
na nábor dětí do druhého stupně z obcí, kde
je pouze první stupeň. O jarních prázdninách bude dokončena rekonstrukce školní
kuchyně, pan ředitel přislíbil projednat s vedoucí školní kuchyně budoucí hospodářskou
činnost jídelny v podobě vaření pro veřejnost.
V souvislosti s projektem modernizace školní
kuchyně rada obce schválila vítěze poptávkových řízení. Pro dodávku konvektomatu, odsávačů par a provedení stavebních prací byl
vybrán pan Josef Bekr z Poniklé. Jeho nabídky
byly nejlevnější, celkové náklady modernizace budou 349 290 Kč, z dotace bude obdrženo
261 967 Kč.
Pronájmy: Na jiném místě Pod horami
objevíte záměr pronájmu garáže za školou –
tato garáž byla původně využívána jako sklad
papíru, s ředitelem základní školy byla projednána možnost jejího pronájmu, který rada obce
stanovila na minimálně 500 Kč/měsíc. Nabídky můžete předkládat na obecní úřad.
Rada obce odsouhlasila prodloužení pronájmu garáže u zdravotního střediska, nájemné zůstalo ve stejné výši 800 Kč/měsíc.
Nájemník si na své náklady vymění u garáže
vrata, finanční náklady mu obec bude kompenzovat odečtem na nájemném do výše pořizovací ceny vrat.
K poslednímu dni v roce byla ukončena
povodňová sbírka na pomoc obcím zasažených srpnovou povodní. Lidé měli možnost
přispět na obecním úřadě, u zastupitelů při
roznášce časopisu a při Silvestrovském běhu.
Na povodňovou sbírku se vybralo celkem
24 440 Kč (z toho 1 500 Kč přišlo na účet). Pro
připomenutí: z Poniklé šla ihned po povodních
3 x materiální pomoc, 10 000 Kč bylo zasláno obci Heřmanice, výnos ze sbírky ve výši
24 440 Kč bude zaslán starostce obce Višňová. Všem občanům, kteří se do sbírky zapojili,
děkujeme!
Místní komunikace – obslužnost, stížnosti. Pro rok 2011 byla s Krajským úřadem
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Libereckého kraje podepsána smlouva o zajištění spolupráce při zajištění dopravní obslužnosti. Příspěvek činí 90 Kč/obyvatele/rok a je
ve stejné výši jako v loňském roce. Celkem tak
za zajištění dopravní obslužnosti obec zaplatí
107 460 Kč.
Rada obce projednávala neoprávněné
parkování dvou vozidel na otočce autobusů
na Preložce, v této věci byla požádána o součinnost Policie ČR. Majitelům, respektive
uživatelům obou vozidel byla zaslána výzva,
aby svá vozidla z tohoto místa odstranili do
28. února 2011, po tomto datu budou vozidla
odtažena, náklady za odtah půjdou za uživatelem.
Zimní období sebou přináší opakující se
praskání a zvedání vozovek. Obecní úřad tyto
podněty eviduje a v jarních měsících provede
na místě šetření. Podněty závad na komunikacích v majetku kraje jsou předávány příslušným orgánům neprodleně, jedná se o vymletou
strouhu pod bytovkou 296 – 299, padající břeh
u silnice na Jilem a další.
Pravidla inzerce v časopisu Pod horami. V souvislosti s množícími se dotazy na
možnost inzerce v místním časopise byl radou
odsouhlasen ceník komerční inzerce v těchto
sazbách:
- inzerce kultura (myšleno divadla, kina,
dětský den, mikuláš, plesy, zábavy – pořádané
spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé: A5 = 200 Kč,
½ A5 = 100 Kč
inzerce
přespolní
podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika = zdarma
(omezení max. 4 stránky ve dvou číslech před
volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany
kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná = nelze
- inzerce řádková (polovina A6) – 50 Kč
místní, 100 Kč ostatní
Některá další témata, kterými se rada
obce zabývala, jsou popsána v zápise zasedání
obecního zastupitelstva, případně v starostově
článku Obecní hlásný.
Přeji krásné prožití jarních prázdnin dětem
a Vám příjemně prožité jarní období.
Petra Therová, místostarostka obce
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Obecní hlásný
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Vodné a stočné

Schválená
cena

Účtovaná
cena

Schválená
cena

Zde se s dovolením trochu pozastavím a ohlédnu, neboť úplnou orientaci v této kapitole nám
komplikují v posledních dvou letech zvyšované sazby i nešťastná chyba při výpočtu cen
v listopadu 2010. Jako nejpřehlednější se mi
jeví zpracování dat do níže uvedené tabulky
s údaji pro jednotlivé odečty, které rekapitulují
platné ceny, chybu při výběru i řešení narovná-

Účtovaná
cena

Odečet 11/2011 (tzn. voda Odečet 5/2011 (tzn. voda
protočená v období 5/2011 protočená v období
až 10/2011)
114/2010 až 4/2011)

Odečet 11/2010 (tzn. voda
protočená v období 5/2010
až 10/2010)

Nejdůležitějším a zřejmě i nejkontroverznějším rozhodnutím místní samosprávy v uplynulém období bylo schválení prodeje šestice bytů
v čp. 307. Argumenty a námitky jsou popsány
v zápise jednání ZO a nemá smysl se k nim
příliš vracet. Přesto bych rád poděkoval zastupitelům za jejich odpovědný přístup k této
problematice. Nenašli jsme sice zcela jednotnou řeč a naše mínění na optimální cenu se
rozcházela mezi 30% - 40% odhadní ceny. To
je však vzhledem k nadhodnocenému odhadu
nemovitosti v zásadě jen jistá nuance shodného postoje prodávat obecní majetek „zatížený“
nájemní smlouvou za cenu odpovídající cca 70% - 80% tržní
hodnoty. Výsledkem pak byl
většinově akceptovatelný kompromis na 35% odhadní ceny.
Nájemníci bytů by pochopitelně
raději měli možnost získat byty
za nižší cenu, která by odpovídala prodejům obecních nemovitostí v minulosti. A tak si každý ze zastupitelů musel položit
a zodpovědět obtížné otázky
dotýkající se poslání správců veřejného statku, podstaty
smyslu obce coby souručenství
všech obyvatel údolí (mající
obecně týž společný zájem,
který je ovšem utvářen tisíci nesourodých osobních zájmů). Na
stole ležely otázky kontinuity
rozhodování ve vztahu k precedentům nastaveným předchozími zastupitelstvy a v neposlední
řadě také vědomí, že rozhodujeme o otázce bytostně se týkající

Schválená
cena

Čp. 307

našich sousedů, přátel, známých. (Já osobně
jsem se nočním rozjímáním dopracoval k odstínu kruhů pod očima vyjádřeném barvou
#663366 – tmavě fialová…). Závěrem bych
rád opakovaně vyjádřil přesvědčení, že nabízet k prodeji obecní majetek stávajícím nájemcům, s rozumnou slevou z jeho tržní hodnoty,
není nemorální vůči jednotlivci (nájemníku),
ani vůči kolektivnímu vlastníku (obci).

Účtovaná
cena

Většina témat, která hýbou vsí, byla popsána v článku slečny místostarostky a v zápise zasedání ZO. Přesto si dovolím několik
připodotknutí.

Stočné

Takže vznikl všem
přeplatek v řádu
desítek až stovek Kč.
20,00 Kč Tento přeplatek je
obecním úřadem
evidován a bude vám
19,00 Kč
vrácen nejpozději při
následujícím odečtu.
25,00 Kč

Vodné

19,00 Kč

Vodné
Stočné
Vodné

18,00 Kč

Vodné

Vypočtená cena za
25,00 Kč vodné a stočné Vám
bude ponížena o
přeplatek z
19,00 Kč předchozího období.

Stočné

25,00 Kč

Vodné

19,00 Kč

Stočné

Vodné

Vše proběhne zcela
30,00 Kč standardně, protože
omyly se na našem OÚ
dějí maximálně jednou
19,00 Kč za deset let!

Stočné

30,00 Kč

Stočné
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ní situace. OÚ Poniklá se za toto pochybení
omlouvá!
Ani poslední zdražení stočného ještě nestanovuje cenu, která by byť jen zaplatila provoz systému. Ten tak bude nadále dotován
cca 130 000,- Kč ročně. Velmi bych si přál,
aby se realizací další nutné investice do ČOV
podařilo zefektivnit její chod a abychom narovnání částky nákladů a tržeb mohli provést
také snížením nákladů. Pro letošní rok nebyl
vypsán vhodný dotační titul pro tuto nezbytnou investici. (S dotační ohlávkou, kterou nám
takto nasazují vůdcové národa, můžeme v naší
vyspělé demokratické společnosti nesouhlasit
a může se nám dokonce i protivit!!! Jsme přece svobodní, chichi!)

Dotace
Původně jsem se nechtěl na toto téma příliš
rozvášnit, ale předchozí odstavec mne k tomu
nakonec nutí. Jenom vám chci pro představu
jednoduše nastínit, co znamená vznešené sousloví „místní SAMOspráva“ v české eurobyrokratické realitě. Poniklá hospodaří s rozpočtem, jehož příjmy jsou dány především počtem
našich obyvatel - v přepočtu z celonárodního
výběru některých daní, zejména DPH, daní
z příjmu… (((Zcela teď přejděme ony do nebe
volající nespravedlnosti různých koeficientů
výpočtů výnosů pro velká města a malé vsi.)))
Tak tedy Poniklá dostane určitý balík peněz,
z něhož musí poplatit některá nutná (v podstatě mandatorní) vydání: škola, školka, komunikace, úřad, dopravní obslužnost, etc, etc,
etc… Po těchto odečtech např. pro rok 2011
zbylo takzvaně na rozvoj cca 1 700 000,- Kč.
Jenže splátky obecních dluhů nám z tohoto koláče odhryznou celých 1 200 000,- Kč! A tak
zůstane na kupičce 500 000,- Kč. Na letošní
rok je naplánováno zateplení školy, obecní
spoluúčast je cca 1 000 000,- Kč. Každému,
kdo se už teď nemůže dopočítat, poradím, že
se naštěstí podařilo prodat byt v čp. 319 (Preložka) a těchto zhruba 500 000,-Kč sanuje letošní rozpočet na fakticky vyrovnaný. Úspory, o které se snažíme, vyšší výběr za některé služby a drobné rezervy výdajové strany

Zprávy z obce
rozpočtu snad mohou přinést řádově desítky
a až jednotky stovek tisíců Kč (?veliký otazník?). Tyto prostředky pak můžeme investovat
„vlastní vůlí“ – tzn. nakoupíme něco, co skutečně chceme, za 100% ceny. Nebo můžeme
investovat „cizí vůlí“ – tzn. nakoupíme něco,
NĚKÝM POVOLENÉHO, za 10% - 30%
ceny díky dotacím. Víc dodávat nemusím, řešení v podobě spravedlivého přerozdělení obrovských balíků dotačních peněz přímo obcím
zná KAŽDÝ soudně myslící politik. (Jenže
mnohým zájmům prostě toto nedůstojné, neekonomické a veskrze korupční prostředí asi
vyhovuje…) Howgh.

TV – soumrak analogu
Dle posledních vyjádření by měla nad
Poniklou zavládnout „analogová tma“ dne
30. 6. 2011. K tomuto datu bude definitivně
vypnuto analogové vysílání z ponikelského
převaděče.
V předchozích dvou měsících proběhla
nezávisle na sobě v Poniklé dvě měření síly
pozemního digitálního signálu z páteřních vysílačů Černá Hora a Liberec. Měření zadané
obcí proběhlo zejména v potenciálně problematických zastíněných lokalitách, měření iniciované ČT se těmto místům nevěnovalo, čímž
„bylo dosaženo“ famózního 100% pokrytí
1. veřejnoprávním multiplexem (sic). Blíže
pravdě je však informace, že v Poniklé jsou lokality, kde bude problém s příjmem digitálního
pozemního signálu a kde budou muset diváci zřejmě přejít na satelitní příjem: Preložka,
„Veselý kopeček“ (Chládkovi, Jandurovi…),
Nová Ves, oblast za DPS kolem Jizery (Nechanická), Přívlaka kolem Kampeličky, nižší
partie Jilma. Jedná se namnoze o místa, která
již dnes z větší části jsou pokryta satelity. Vše
výše uvedené je jen jakési orientační vodítko,
pro skutečné posouzení kvality pozemního digitálního signálu musíme odporučit majitele
nemovitostí na zadání vlastního individuálního měření. Většina Poniklé by ale neměla mít
s jednoduchým zesilovačem problém s příjmem všech tří multiplexů z Černé Hory.
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Soutěž – návrh fasády na tělocvičně
Pozor, pozor, pozor! V letošním roce proběhne akce zateplení budovy ponikelské ZŠ.
Fasáda celé školy tak projde celkovou obměnou, která se dotkne také čelní stěny tělocvičné haly. Jelikož prakticky není šance, že v následujících několika letech dojde k dostavbě
III. etapy tělocvičny, zůstane tato stát ve svém
stávajícím torsu. Z hlediska sportovního je
tělocvična funkční a skvělá (vadí pouze absentující schodiště na galerii), z hlediska estetického je to však slabší… Právě v oné III.
etapě totiž měl vzniknout ještě jeden objekt,
předsazený před nynější provisorní do návsi
hledící stěnu, který by oku zalahodil. Nestalo se tak, a proto se zamysleme nad řešením!
Jak využít čelní stěnu? Obrázek? Reklama?
Horolezecká stěna? Kombinace všeho? Něco
úplně jiného? Kreslete, prosím, své nápady, ať
je z čeho vybírat, své náměty doručte osobně,
poštou či elektronicky na OÚ. Uzávěrka soutěže je 30. 4. 2011. Poměr stran tělocvičny je
znázorněn na obrázku, výtvarníkům lze vřele

Váš prostor pro tvorbu.

Zprávy z obce
doporučit návštěvu místa a čerpání genia loci
ponikelské návsi. Barvy ostatních stěn tělocvičny jsou laděny do růžova, v těchto (možná
světlejších) odstínech, bude pravděpodobně
řešena i budova ZŠ – ale i k tomu se nezdráhejte vysloviti.
radní obce

Fotogalerie na obecním webu

Jak bylo správně poukázáno na zasedání obecního zastupitelstva, již téměř rok spí
naše elektronická obecní galerie na ponikla.
cz jakoby v šípkovém zakletí. Prosím zdvořile všechny fotoprince, aby vyjeli na bujných
ořích a blesky svých fotoaparátů toto zakletí
zlomili. Webmaestra Harcubu nejvíce potěší
„políbení“ v podobě fotografií formátu max.
700x700px o velikosti do 250kb. Oblastí
zájmu je veškeré obecní dění. Prosím ještě jednou všechny fotografy, aby se podívali
do svých archivů a pomohli nám vyplnit bílá
místa naší fotogalerie, zároveň je prosím o připravení prstu na spoušť aparátu a bdělost pro
všechny další příležitosti.
Tomáš Hájek, starosta

autor: Tomáš Hájek
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Kantýna – chcete mě?
Od 15. února probíhá druhé kolo výběrového řízení na nájemce ponikelského kulturního
domu. Objekt zvící bezmála 1000 m2 podlahové plochy a k němu přináležící pozemky o výměře
cca 2200 m2 je tentokrát nabízen prostřednictvím realitní kanceláře, aby byl osloven širší okruh
potenciálních zájemců. Podrobný popis výběrového řízení (končícího 30. 4. 2011) je k nahlédnutí
na obecním webu, případně na stránkách realitní společnosti TANA.

Garáž za školou – chcete mě?
Obec Poniklá nabízí k dlouhodobému pronájmu garáž nacházející se za ponikelskou ZŠ. Jediným kritériem pro výběr nájemce je nabídnutá výše nájmu, minimálně však 500,-Kč měsíčně.
Zájemci se mohou informovat o podrobnostech na OÚ, možnost prohlídky objektu samozřejmostí. Obálky, v nichž vyplníte své identifikační údaje a nabízený nájem, doručte na OÚ nejpozději
do 30. 4. 2011 a označte viditelně heslem „Garáž u ZŠ“. Po rozpečetění obálek dne 2. 5. 2011
bude vybrán nájemce.
Tomáš Hájek, starosta obce
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Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 16. 12. 2010
2. zasedání ZO proběhlo dne 16. 12. 2010
od 18:00 hod. v restauraci Krakonošovo zátiší
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
2. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:10 starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
13 zastupitelů. Omluveni: Josef Bekr, Jaroslav Čížek. K minulému zápisu nebyly
žádné připomínky. Program byl schválen
včetně několika doplněných bodů, které se
týkaly rozpočtových změn. ZO pověřilo pro
2. zasedání ZO ověřovateli zápisu paní Lenku
Scholzovou a pana Jaroslava Jóna, zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou a navrhovatelem
usnesení slečnu Miloslavu Kavánovou.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 9. 11. do 16. 12. 2010
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka slečna Petra
Therová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Kubín se dotázal, zda u úvěrů je možnost
předčasného splacení. Paní Soukupová informovala – u hypotečního na DPS ne, u ostatních
ano. Dále se zastupitelé dotazovali na kantýnu,
pan starosta s paní Soukupovou osvětlili
způsob finančního vyrovnání (zápočet: dlužné
částky oproti části odkoupeného vybavení),
vybavení se bude odkupovat za částky dle
odhadu, definitivní seznam odkupovaných
věcí ještě není kompletní. Pan Kubín se dotázal na stav předčištění ČOV – je dokončeno,
plně funkční, více informací bude v Pod horami. Pan Klikorka se dotázal na úsporu nákladů
– úspory nejsou přesně vyčíslené, ale určitě
budou velké na opravách čerpadel a elektrické
energii.
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Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 9. listopadu 2010
do 16. prosince 2010.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3 - 4) Schválení rozpočtových
změn
ZO schválilo 2 rozpočtové změny technického rázu (zaúčtování získaných dotací), které
přednesla paní Soukupová.

5) Schválení dočasné finanční výpomoci obci Poniklá jiným subjektem
T. Hájek, starosta (info): Na projektu
předčištění ČOV je třeba do konce roku zaplatit
ještě 560 000,- Kč, což je částka odpovídající
DPH. Toto DPH nám bude sice v únoru 2011
vráceno, do 31. 12. 2010 ho ovšem obec musí
zaplatit, jinak se vystaví problémům s dotací
jako takovou. Na účtech peníze nemáme, kontokorenty jsou vyčerpané a půjčky od banky
problematické.
Máme nabídku od HD Krakonošův ranč –
jejich kontokorentní účet, úrok by činil cca
4500 Kč, což je úrok kontokorentního účtu.
Další nabídku jsme dostali od pana Jana Kubína, úrok by činil 1500 Kč, při nezaplacení
v termínu dále 0,15% denně.
Diskuse:
Paní Soukupová upozornila, že bezúročně si
obec půjčit nemůže. Dále upřesnila, že projekty jsou vždy stavěny na ceny bez DPH,
protože obec je plátcem, a takto dostává také
dotace. Pan Kubín ještě vysvětlil svou nabídku
– poskytuje prostředky určené na stavbu svého
domu, které má zatím na účtě, než vyřídí vše
potřebné pro započetí stavby. Paní Vondrová
nabídku pana Kubína uvítala, neboť s půjčkou
by HD pravděpodobně vznikly komplikace se
zaúčtováním. Navrhla tedy hlasovat rovnou
o nabídce pana Kubína.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dohodu o dočasné finanční
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výpomoci obci Poniklá ing. Janem Kubínem
(bytem Poniklá 73) ve výši 550 000 Kč na období od 20. 12. 2010 do 15. 3. 2011. Úrok činí
1500 Kč za celé smluvní období, sankce z pozdní splátky je 0,15% denně.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Kubín

6) Schválení rozpočtové změny
č. 5 na rok 2010
Změna rozpočtu obce č. 5 musí být provedena
kvůli půjčce na platbu DPH. Nemohla být za–
hrnuta do předchozích změn – viz bod 5.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 5/2010:
navýšení příjmů rozpočtu o 550 000,- Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 550 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Prodloužení čerpání úvěrové
smlouvy č. 0151321469 u ČS a.s.
Úvěrová smlouva u České spořitelny určená na
předfinancování projektu Dostavba kuchyně
ZŠ Poniklá měla být čerpána do 31. 10. 2010.
Jelikož projekt zatím nebyl realizován a záměr
je provést ho o jarních prázdninách 2011, je
třeba prodloužit čerpání této smlouvy (je
zohledněno v návrhu rozpočtu obce na rok
2011). Navrhovaný termín prodloužení –
31. 8. 2011.
Diskuse:
Pan Plichta se dotázal, zda se již z úvěru
čerpalo – nečerpalo z důvodu posunutí realizace.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodloužení čerpání úvěrové
smlouvy č. 0151321469 uzavřené u České
spořitelny a.s. za účelem předfinancování projektu dostavby kuchyně v ZŠ Poniklá v částce
360 000,- Kč do 31. 8. 2011.

Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Kompetence Rady obce k provádění rozpočtových opatření
V období mezi posledním zasedáním ZO
a koncem roku může vyvstat potřeba schválení
rozpočtových změn. Aby se kvůli minimálním
částkám a formálním úpravám rozpočtu nemuselo svolávat na 31. prosinec mimořádné
zasedání ZO, navrhujeme přijmout usnesení
delegující pravomoc provést určité rozpočtové
změny přímo RO.
Diskuse:
Paní Soukupová upřesnila, že se jedná hlavně
o zbytky dotací či peníze z úřadu práce,
které chodí ke konci roku. Ze zákona může
RO schvalovat bez zastupitelstva změny do
20 000 Kč.
Pan Kubín navrhl, aby tyto změny byly zasílány emailem zastupitelům nejméně 24 hodin
před zasedáním RO, aby se zastupitelé mohli
případně k těmto změnám také vyjádřit.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá v souladu s § 102 odst.2 písm.a)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů stanovuje kompetenci rady obce k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu:
a) rozpočtová zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) rozpočtové změny před koncem roku do
výše 50 000,- Kč
c) rozpočtové opatření v částce vyšší může rada
obce samostatně provádět jen v případech:
- kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj
na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných
škod, dále když včasné provedení úhrady
je vázáno penalizací a dopady penalizace
mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady
- úhrady pokut, penále z rozhodnutí
nadřízených orgánů a dohledů, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen
formální charakter, protože výdaj musí být realizován.
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ZO musí být o rozpočtových opatřeních in–
formováno minimálně 24 hodin před jejich
schválením RO elektronickou poštou. Rada
obce musí případné námitky zastupitelů projednat před schválením rozpočtového opatření.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Schválení rozpočtu obce Poniklá na rok 2011
Rozpočet byl prezentován na plátno. Teď je
k nahlédnutí na OÚ nebo na www.ponikla.cz
Diskuse:
Paní Soukupová (info): Příjmy byly sestaveny
podle plánované skutečnosti letošního roku,
bohužel se nenaplnily (velmi nízké příjmy
z DPH či daně z příjmu FO), výdaje obecního
rozpočtu musí být nižší než příjmy, rozdíl je
určen na splácení úvěrů (bez úroků).
Pan Kubín se dotázal na výdaje za komunální
služby – zahrnují zaměstnance obce, i ty z ÚP,
údržby a opravy obecního majetku.
Paní Vondrová – ČOV a výdaje přes milion?
– Vychází ze stávající situace, v průběhu roku
lze upravit podle skutečnosti.
Pan Kubín – výdaje za zpravodaj? – Za tisk,
příjem z prodeje činí asi 1/3 nákladů, ale je
to jediný zdroj informací v obci, dle paní Kavánové by se měl stále dotovat.
Zastupitelé dále probírali stočné (nízké oproti
okolním obcím, v minulosti dotováno, aby se
co nejvíce lidí napojilo na kanalizaci, bude se
muset navýšit), bytové hospodářství (jediná
hospodářská činnost obce, kontokorent u něj
nečerpáme, je to rezerva pro nečekané události).
Pan Klikorka se dotazoval, zda je možné
vyčíslit výdaje na 1 h svícení veřejného
osvětlení (někdy se svítí i ve dne) – je to
složité, denní svícení je vždy na obci nahlášeno
a je v rámci oprav, problém jsou dlouhé úseky,
které se rozsvěcí najednou, takže pak svítí
hodně lamp kvůli opravě jednoho světla.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje přebytkový rozpočet obce na rok
2011 v paragrafovém znění:
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Příjmy celkem: 14 672 700,- Kč,
Výdaje celkem: 13 463 700,- Kč,
Třída 8 financování 1 209 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Vyhláška č. 1/2010 - poplatek
ze psů
J. Jirouš ml. (info): Poplatky platí fyzické
osoby s trvalým bydlištěm v Poniklé za psy
od stáří 3 měsíců věku. Nyní je poplatek
100 Kč rok, event. 300 Kč / druhý a každý
další pes, snížená sazba v poloviční výši
platí pro výjimky dané zákonem (nevidomí,
cvičitelé psů, invalidé...).
Diskuse:
Paní Scholzová se zeptala, zda náklady na psí
popelnice a sáčky jsou hrazeny z tohoto poplatku – ano. Vzhledem k tomu, že je ale občané
stále i přes veškerou osvětu nevyužívají,
navrhuje zastupitelstvo zvýšit poplatek .
Pan Jirouš navrhl navýšení na 300 Kč za jednoho psa / 600 Kč za každého dalšího, ve
snížené sazbě 100 Kč / 300 Kč.
Paní Kavánová navrhla nižší nárůst
a pokračovat v osvětě.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 1/2010 o místním poplatku ze psů a stanoví
výši poplatku v základní sazbě ve výši
200 Kč / rok / 1 pes, 400 Kč / rok za druhého
a každého dalšího psa, ve snížené sazbě ve
výši 100 Kč / rok / 1 pes, 200 Kč / rok za
druhého a každého dalšího psa.
Hlasování:
Pro

Proti

10

0

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš, ml
J. Jirouš st.
P. Therová

11) Vyhláška č. 2/2010 - poplatek
za lázeňský či rekreační pobyt
Diskuse:
Na dotaz pana Klikorky, zda někdo kontroluje,
zda jsou registrováni všichni, kdo ubytovávají,
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reagovala paní Soukupová – toto je nekontrolovatelné.
Majitelka Krakonošova zátiší upozornila, že
lidé, kteří podnikají v tomto oboru, zaregistrováni jsou, protože jsou kontrolováni dalšími
úřady – finančním, statistickým… Jejich hosté
se pak brání placení poplatku, pokud už není
rovnou zahrnut v ceně pobytu. Paní Soukupová její slova potvrdila.
Pan Kulhavý navrhl nabídnout nějaké výhody
pro ty, kdo jsou řádně registrovaní – např.
prezentace v propagačních materiálech obce.
Zastupitelé se shodli na ponechání poplatku ve
stávající výši.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 2/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo
rekreační pobyt
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Vyhláška č. 3/2010 - poplatek
za užívání veřejného prostranství
J. Jirouš ml. (info): Poplatek je vybírán
např. za prodejní místa, na pouti, za dočasná
mobilní zařízení při stavebních pracech, stálé
parkovací místo..., osvobozeni jsou invalidé,
nevidomí, děti... Poniklé se týká hlavně pouť
a pan zelinář.
Diskuse:
Po diskusi, zda vybírat či nevybírat poplatek
také při pořádání akcí místními spolky, navrhl
starosta zahrnout do usnesení, že je možné
zproštění poplatku rozhodnutím RO. Slečna
Therová upozornila na každoroční problém
s vybíráním poplatků od stánkařů na pouti,
pan Kulhavý poznamenal, že ve městech je
již běžnou praxí, že poplatek se musí zaplatit
předem na běžný účet města.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č.3/2010 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství doplněnou v článku 8
odst. 1 písmenem c) ve znění: z akcí osvo–
bozených od poplatku radou obce.

Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

13) Vyhláška č. 4/2010 - poplatek
z ubytovací kapacity.
J. Jirouš ml. (info): Platí ubytovatel provozující zařízení zkolaudované za účelem rekreace, zde nejsou žádné výjimky a osvobození.
Poplatek je 2 Kč / využité lůžko / den).
Diskuse:
Zastupitelé se shodli na ponechání poplatku ve
stejné výši.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku ZO
schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 4/2010
o místním poplatku z ubytovací kapacity.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Plichta

14) Vyhláška č. 5/2010 - poplatek
za komunální odpad.
T. Hájek, starosta (info): Firma Marius Pedersen pro rok 2011 navyšuje sazbu za pravidelný svoz o 2% a o 1 Kč za velký pytel, malý
pytel zůstává beze změny. Návrh vyhlášky
počítá se zvýšením sazeb o tyto částky.
Diskuse:
Zastupitelé se na navrhovaném navýšení shodli, navyšují se ceny pohonných hmot a dalšího,
není divu, že Pedersen navyšuje.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku
č. 5/2010 o místním poplatku za komunální
odpad.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

15 - 16) Schválení členů výborů
ZO bez připomínek schválilo Ivu Plichtovou
a Lenku Hájkovou za členy finančního výboru.
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Za členy kontrolního výboru pak byli schváleni Zdena Petrušková a Lubomír Čurda.

17) Schválení návrhu zadání změny
Územního plánu obce Poniklá č. 1
T. Hájek, starosta (info): Zjistili jsme, že
u pozemků Koldovských a rybářů v Nové
Vsi došlo k prohození způsobu využití ploch
a staveb (výroba / rodinný dům), navrhujeme
doplnit ke změně č. 1 ÚP.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zadání změny č.1 územního
plánu obce Poniklá doplněného o vymezení
způsobu využití ploch zohledňující jejich
současné užívání, na pozemcích ppč. 2727,
ppč. 2737, k. ú. Poniklá – stav: bydlení v RD
a na pozemcích ppč. 2730, ppč. 2731/1, ppč.
2731/2, ppč. 2731/3, ppč. 2731/4, k. ú. Poniklá
– stav: výroba a skladování.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

18) Diskuse
Starosta informoval přítomné zastupitele o:
- činnosti svazku obcí Jilemnicko:
Zvyšuje se poplatek za osobu a rok, novým
předsedou je jilemnický starosta pan Richter,
z grantů svazku bude Poniklá žádat o grant na
opravu střechy na přísálí kantýny (je třeba cca
120 000 Kč, svazek by přispíval 70%),
schváleny byly dotační tituly na příští rok
(důležitý je projekt komunitních kompostáren v jednotlivých obcích, které by svazek
obhospodařoval, zatím není dotažen do konce,
ale je to preventivní příprava na možnost, že
kompostárny budou časem ze zákona povinné).
- budoucnosti kantýny:
Kantýnu od 1. 1. 2011 provozuje zatím obec,
budova se bude temperovat, topit se bude
na akce, koncem zimy bude vyhlášeno širší
výběrové řízení. Obec odkupuje část zařízení.
- tělocvičně:
Byla zahájena malá kampaň pro zvýšení
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návštěvnosti, hlavně o víkendech (na webu rozvrh, ceník, provozní řád, bude článek v Pod
horami, během ledna bude rozeslán i elektro–
nický leták okolním SK a obcím).
- zamýšlených investičních akcích:
Obec bude investovat pouze do nezbytných akcí, jako havárie a akutní akce (dle
doporučení auditora), dále do věcí, které do
budoucna obci ušetří finance (čistička, veřejné
osvětlení), a do věcí, které by odkladem investice byly nenávratně ztraceny (např. socha
Sv. Jana Nepomuckého – žádáme o grant).
Místostarostka upozornila na blížící se obecní
ples 22. 1. 2011 a požádala zastupitele o pomoc s oslovováním sponzorů, se službami na
plese (nabídky lze zasílat emailem starostovi),
na předtančení budou tento rok osloveny ponikelské mažoretky.
Paní Scholzová upozornila na neaktuální
fotogalerii na webu, pan starosta ujistil, že
o problému ví a pracuje se na něm, je návrh
rozšířit oficiální úřední část o další – neúřední,
zaměřenou na turistiku a propagaci obce.
Paní Scholzová požádala o proměření signálu
přijímačů obecního rozhlasu, jsou stížnosti
na funkčnost. Paní Kavánová upozornila, že
došlo ke změnám ve frekvenci a pan starosta,
že přístroje se mohou časem rozladit a musí
se přelaďovat. Pan Kubín také vysvětlil, že
vysílání je analogové a proto musí mít ideální
podmínky.
Pan Kubín se dotázal, kam až se na Jilmu
oficiálně protahuje (dotaz pana Pacholíka),
pan starosta přislíbil přesně zjistit, obec zde
navazuje na KÚ.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Ponikelští jeskyňáři vás zvou
na:
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ BÁL
13. 3. 2011 od 14 hodin
v Kantýně v Poniklé
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Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 10. 2. 2011
3. zasedání ZO proběhlo dne 10. 2. 2011
od 17:00 hod. v kulturním domě - Kantýně
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
3. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:03 starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
15 zastupitelů. K minulému zápisu nebyly
žádné připomínky. Program byl schválen
včetně několika doplněných bodů. ZO pověřilo
pro 2. zasedání ZO ověřovateli zápisu pány Jaromíra Jirouše a Josefa Bekra, zapisovatelkou
paní Lenku Hájkovou a navrhovatelem usnesení pana Jaroslava Čížka.

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 17. 12. 2010 do 10. 2. 2011
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka slečna Petra
Therová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 17. prosince 2010
do 10. února 2011.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3 ) Schválení podání žádosti o
dotaci
T. Hájek, starosta (info): Jedná se o dotaci
na splácení úroků z úvěrů na akce, které uzná
za hodné podpory kraj i obec (v souladu s Programem obnovy venkova). Budeme tedy žádat
o dotaci na úvěr na výstavbu tělocvičny. Roční
splátka úroků je 105 107,28 Kč, můžeme dostat max. 70%.
Úvěr na tělocvičnu byl 3 mil. Kč, máme ho do
roku 2018, měsíční splátka je 33 000 Kč.

Diskuse:
Pan Čížek se dotázal, zda je to jednorázová
dotace na 1 rok – ano.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje předložení projektu „Dotace na
splátku úroku z úvěru za stavbu tělocvičny
v Poniklé“ do programu č. 17 – Program obnovy venkova, dotační titul 8, v celkové výši
105107,28 Kč, v případě úspěšnosti jeho realizaci a vyčlenění vlastního podílu ve výši
31532,18 Kč.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Prodloužení smlouvy o kontokorentním úvěru u ČS a.s.
T. Hájek, starosta
(info): Obec se
momentálně bez kontokorentu neobejde. Kontokorent je vždy na 1 rok, proto je třeba opět
schválit prodloužení na další rok.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO po projednání schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí kontokorentního
úvěru ve výši 800 tis. Kč se splatností 1 rok
s Českou spořitelnou, a.s. a zajištění úvěru
blankosměnkou.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Zásady prodeje domů, bytů
a nebytových prostor obce Poniklá
T. Hájek, starosta (info): RO navrhuje stanovit nová pravidla pro prodej obecních domů,
bytů a nebytových prostor. V současné době
platí pravidla z r. 2003, která jsou zbytečně
striktní v otázce způsobu platby a možnosti
prodeje ve vztahu k stávajícím nájemcům.
Navržené změny:
1. Koupě za zvýhodněnou cenu bude umožněna
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také příbuzným stávajícího nájemce v přímé
linii (děti, rodiče). To je dnes důležité kvůli
hypotékám, kdy starší lidé již nemají ani teoretickou možnost jednat o hypotéce.
2. Umožnění koupě na splátky po dobu 3 let
bezúročně (40% při koupi + 3x 20% během
následujících tří let).
3. Vynechání termínů kolo a vlna, což jsou
přežitky z doby, kdy byly prodávány desítky
bytů, pro dnešní situaci je takovéto členění
nadbytečné.
Takže za cenu určenou ZO si bude moci pouze
stávající nájemník nebo jeho blízcí příbuzní
koupit byt v průběhu ½ roku. Pokud tito neprojeví zájem, v průběhu dalšího 1 roku bude
moci za cenu povýšenou o 10% odhadní ceny
odkoupit byt kdokoliv jiný - stávající nájemník
má však i během těchto 12 měsíců předkupní
právo na byt (ovšem již za zvýšenou cenu).
Jako správní hospodáři bychom neměli prodávat obecní majetek pod cenou, usilujeme
o prodej obecního majetku za cenu blížící se
reálné tržní hodnotě. Potom si můžeme dovolit
změkčit pravidla finančního vyrovnání.
Diskuse:
Pan Čížek požádal o vypuštění poslední věty
bodu 6 („Nezaplatí-li kupující celou kupní
cenu ve stanovené lhůtě, obec od smlouvy
odstoupí a záloha ve výši 40% propadne ve
prospěch obce“). Na návrhy ponechat do
úplného zaplacení byt v majetku obce či zrušit
při neuhrazení smlouvu upozornil pan Plichta
na fakt, že po převedení vlastnictví není jednoduché rušit smlouvy, a nepřevedení majetku
do zaplacení by znemožnilo získat na jeho
koupi hypotéku. T. Hájek navrhl vypustit tedy
tuto větu úplně a řešit individuálně u každé
smlouvy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Zásady pro prodej domů, bytů
a nebytových prostor z majetku obce Poniklá,
s pozměňujícím návrhem v odstavci č. 6.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení prodeje bytů v čp. 307
T. Hájek, starosta (info): Od roku 1997
prodala obec 118 bytů ve svém vlastnictví.
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Tržby z prodeje i poměr k odhadní ceně je
znázorněn v níže uvedené tabulce. Jako jeden
z momentů rozhodování lze uvést, že pokud
by obec od samého počátku prodávala byty za
40% odhadní ceny (což jistě není nic nemorálního), potom by teoretickým přepočtem na
dnešní ceny došlo k anulování drtivé většiny
obecního dluhu. Odhadní ceny jsou vyšší,
než reálné tržní. Byty jsou obecně těžko
souměřitelnou komoditou, jakékoliv porovnávání s případy obdobných prodejů pokulhává. Přesto lze na základě průzkumu nabídek
realitních kanceláří a na základě referenčních
prodejí bytů v Poniklé konstatovat, že tržní
cena bytu 3+1 výše uvedené výměry by se
s přihlédnutím k lokalitě a stavu objektu měla
pohybovat v rozmezí 700 000 – 800 000,- Kč.
V případě bytu 1+1 pak po obdobném odhadu
v rozmezí 450 000 – 550 000,- Kč.
Diskuse:
Zastupitelé se dotázali na výši nájmů (cca
1800-2200/2300 Kč) a kdy poprvé projevili
nájemníci zájem o koupi (2008). Pan starosta
upozornil na ukončení regulací nájemného
a s tím spojenou skutečnost, že okolní obce
už přistupují ke zvýšení na maximum pro
naši oblast, Roztoky u Jil. 50,-Kč/m², Jile–
mnice 59,- Kč/m² (což je dle cenové mapy
doporučené maximum pro Semilsko).
Pan Čížek a slečna Václavíková navrhli prodej
za 30%.
Paní Kavánová K. zkonstatovala, že již prodané domy se mění k lepšímu, s tím souhlasí
i ostatní zastupitelé.
Většina zastupitelů se v diskusi nakonec shodla na 35%. Proti tomu se ohradili přítomní
nájemníci čp. 307, kteří cenu považují za
vysokou, neodpovídající stavu domu, a také
poukazují na nemožnost dosáhnout na hypotéky či jiné možnosti půjček pro některé z nich.
Pan Kulhavý upozornil na riziko při koupi bytů
cizím člověkem – ten pak může nájemníkům
zvednout libovolně nájemné.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej jednotlivých bytů
v čp. 307 spolu s poměrným podílem pozemků
stpč. 345, stpč. 349, ppč. 410/2, ppč. 410/24
a ppč. 416/16 v k. ú. Poniklá za cenu odpovídající 35% odhadní ceny jednotlivých bytových
jednotek a podílu pozemků uvedených ve
znaleckém posudku. Prodej bude probíhat dle
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platných Zásad pro prodej bytů a nebytových
prostor z majetku obce Poniklá.
Hlasování:
Pro

Proti

12

0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková
J. Kubín
J. Čížek

7) Schválení cen vodného a stočného
T. Hájek, starosta (info): Stávající výše sazeb:
Vodné – 19 Kč, stočné – 25 Kč
VODNÉ: Náklady na mzdy, poplatky, servis,
drobné opravy a výměny vodoměrů, ener–
gie a doplacení akce „Propojení vodárenských systémů“ určují hodnotu 1m3 vody na
22,50,- Kč. Při odhlédnutí od akce „propojení“
se dostaneme na cenu cca 17,- Kč za 1m3. To
by tedy v zásadě odpovídalo nyní vybírané
částce – ovšem bez jakékoliv rezervy na obnovu systému.
STOČNÉ: Zde je situace ještě trochu
složitější. Když odhlédneme od investic do
hrubého předčištění a zapomeneme na odpisy,
pak budeme počítat s náklady: mzdy, elektřina,
drobné opravy, servis. Tím se dostaneme na
náklad 35,- Kč za 1m3. Jinými slovy: Pokud
vybereme stočné 35,- Kč za 1m3, pak zaplatíme pouze základní provoz systému, který
může v klidu chátrat.
Je třeba pokračovat v trendu nastoleném
již minulým ZO, které provedlo sblížení
tržeb a nákladů na vodné a stočné naposledy
v květnu 2010 (vodné navýšeno o 1,- Kč,
stočné o 5,- Kč – na stávající ceny).
Pro zajímavost uveďme, jak se chovají
společnosti, které do svých nákladů zohledňují
odpisy, respektive myslí na investice – cena
sdružené sazby vodného a stočného se pak pohybuje obvykle nad 65,- Kč za 1m3
Pro představu ještě několik sazeb z dalších
míst, kde si obec zajišťuje provoz vodovodů
sama:
Jablonec n. J. – vodné 21,-; stočné 32,-; Martinice v K. – vodné 17,-; stočné 27.-; Roztoky
u J. – vodné 20,-; Horní Branná – vodné 17,(vodovod pouze samospádem); Studenec vodné 20,-.
Dlužno podotknout, že je-li provozovatelem
vodovodů a kanalizací obec, obvykle se snaží

držet cenu lidovou a doplácí na provoz, nebo
minimálně na investice ze své pokladny.
Výsledkem pak bývá zanedbaná síť s alarmujícími ztrátami zdražujícími vlastní provoz.
Ztráty pitné vody v ponikelských vodovodech:
Horní Dola - 39,3%
Keříček - 30,0%
Důvodem je zejména staré dosluhující potrubí,
částečně poruchy, částečně jistě i černé odběry.
Na základě všeho výše popsaného a při
vědomí, že jednorázové zvýšení sdružené sazby o více než 5,- Kč by bylo sociálně neúnosné, je navrženo:
ponechat výši sazby za vodné na 19,- Kč
a zvýšit sazbu za stočné z 25,- Kč na 30,- Kč
za 1m3
Diskuse:
Na dotazy zastupitelů o dotování vodného
a stočného odpověděl starosta – nadále
budeme dotovat, protože nechceme zvyšovat
skokově, což bychom museli, kdyby poplatky
měly pokrýt náklady.
Na dotazy ohledně ztrát – platíme za
odčerpanou vodu, na poplatcích se vybere méně, ztráta cca 26 tis. m³, ztráty jsou
především v potrubí, při velkých poruchách
a také černé odběry, které je složité vysledovat.
Pan Bekr upozornil na chystaný zákon, kdy
obce, které budou dotovat poplatky, nedostanou dotace, budou považovány za soběstačné.
Pan Plichta upozornil na dokončené
předčištění, které by mělo snížit náklady.
Pan Čížek však upozornil na nutnost další
investice na ČOV – provzdušňovací elementy již přesluhují, a tudíž neplní svou funkci
dostatečně, z nedostatku kyslíku hynou bakterie a voda není dočištěná, musí být v provozu
obě dmychadla nepřetržitě, je třeba pořídit
nové oxi sondy, investice cca 250 tis.Kč a více.
Pan Zemánek (host) požádal o výměnu ventilů
na Preložce.
Pan Kubín navrhl navýšení na realitu –
20,- / 35,- Kč.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje sazbu za vodné na
20 Kč/m3, sazbu za stočné 35 Kč/m3.
Hlasování:
Pro
J. Kubín

Proti
14

Neschváleno

Zdržel se
0
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Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje sazbu za vodné na
19 Kč/m3, sazbu za stočné 30 Kč/m3 od
příštího odečtu.
Hlasování:
Pro

Proti

12

J. Kubín

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová
A. Vondrová

8) Schválení postupu obce při
digitalizaci pozemního vysílání
T. Hájek, starosta (info): Signál TV byl
proměřen anténou s jednoduchým zesilovačem
na několika místech Poniklé. Na základě
tohoto měření RO doporučuje ustoupit od
finančně nákladného vybudování dokrývače
pro Poniklou. Většina obce má slušný signál
(Multiplexy 1,2,3 Černá Hora), zbylé lokality
jsou již nyní z velké části pokryty satelity, nebo
na ně budou muset přejít. Nízký počet těchto
případů nás dle mínění RO neopravňuje k investici do dokrývače (min 80 tisíc jednorázově
a dále min 3 tisíce měsíčně servisní poplatek
- plus otazník nad skutečností, že převaděč je
radiokomunikací, byť na našem pozemku...).
Také je otázkou vlastní perspektiva pozemního digitálního vysílání, které nabídne max.
12 stanic, zatímco družicový satelitní systém
nabízí desítky a stovky kanálů.
Diskuse:
P. Kubín se dotázal, kdo hradí elektřinu za
převaděč – radiokomunikace.
Pan Čížek zkonstatoval, že radiokomunikace
inkasují nájem od operátorů, měly by obci také
něco platit, převaděč je na obecním pozemku.
Na dotaz pana Zemánka, co obnáší cena za
dokrývač – je to cena za úpravu stávajícího
zařízení pro Primu na příjem Multiplexů. Radiokomunikace také dále nechtějí platit náklady spojené s provozem malých převaděčů, sídla pod 3000 obyvatel je nezajímají, dle zákona
musí pokrýt 95% území a to již mají.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá zamítá financování výstavby
dokrývače digitálního pozemního televizního
signálu.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

17

Zdržel se
K. Kavánová
L. Scholzová

9) Informace o projektu komunitních kompostáren
T. Hájek, starosta (info): Na minulém ZO
jsme již hovořili o projektu komunitních kompostáren. Dne 1. 2. 2011 jsme na výjezdním
zasedání starostů Jilemnicka byli seznámeni
s některými podrobnostmi tohoto projektu.
První pracovní návrhy tedy jsou:
- vybudování cca 4-6 úložných míst se
zpevněnou plochou (nám nejblíže Vítkovice
nebo Rokytnice)
- společný nákup techniky a svozových nádob
(traktor, podvalník, drtič, překopávač, síto,
fólie, kontejnery, pytle)
- 0,5 až 1 pracovní úvazek na 6 měsíců ročně
(TS Vítkovice)
- náklady: - technika jednorázově 25 Kč/občan
(Poniklá 30 tis. Kč v 2012)
- nádoby – jednorázově 5000 Kč/kontejner
(10% ceny!)
- provoz – hrubý odhad 25 Kč/občan/rok (Po–
niklá 30 tis. Kč ročně)
- obnova techniky – z dotací?
Svazek musí zažádat o dotaci do 14 dnů. Obec
má možnost požádat o konkrétní vybavení,
RO rozhodla o pořízení 3 ks kontejnerů + pyt–
le. Podmínkou je provozování kompostového
místa 5 let. Důležitým argumentem je také
hrozba schválení legislativy stavějící kompostovatelnou hmotu na roveň komunálního
odpadu a z toho plynoucí nutnost vypořádat se
s jeho likvidací.
Diskuse:
Zastupitelé i občané se shodli, že u kontejnerů
je vždy problém, že v nich končí více toho,
co tam nepatří, podle některých by byly
lepší pytle a svoz na jedno uzavřené sběrné
místo. Na dotaz, co se vzniklou hlínou –
prvních pět let je třeba kvůli dotaci zachovat
nekomerční provoz (tzn. rozdávání humusu
zdarma), poté možný i prodej. Pan Zemánek
přednesl myšlenku samostatného provozování
ve spolupráci s družstvem – družstvo nemá
potřebnou techniku, zrání je delší a zákon by
nemusel tento způsob likvidace zeleného odpadu akceptovat.
Návrh usnesení:
ZO souhlasí se zapojením obce do projektu
Komunitních kompostáren, který bude re–

Pod horami - leden - únor

Zprávy z obce

alizován v rámci Svazku měst a obcí Jile–
mnicko.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková

10) Informace o projektu ponikelské naučné audiostezky
T. Hájek, starosta (info): Jak jsme avizovali, bude naší snahou usilovat o zviditelnění
obce a její zatraktivnění turistům mimo
jiné prostřednictvím návratu k tradicím
a krkonošskému nářečí. Prvým krokem na této
cestě by měl být naučná audiostezka – k jednotlivým památkám a významným zastavením
označeným na mapě je ve formátu mp3 na–
mluven komentář. Turista si před výletem
z internetu stáhne mp3 soubory do mobilního
telefonu nebo jiného přehrávače mp3 souborů
a vytiskne si orientační mapu – samoobslužně
si poté může popřát komentovanou prohlídku
obce. (Jedná se o jakýsi předobraz naučné
turistické stezky, která bude vycházet z těchto
podkladů a je rozšiřovat.) Komentáře budou
existovat v několika jazycích dle významnosti – kerkonoština, čeština a případně další
(seženeme-li rodilé mluvčí). Komentáře na–
mluví zejména ponikelští školáci (pro dotace
úplně ideální), a ochotníci.
Klíčovým bodem zájmu jsou kulturní
a přírodní památky, tradice, život v horách
na přelomu 19.-20. stol., spolkový život,
krkonošské obyčeje, krkonošské slovesné
umění, významné osobnosti.
V dalším kroku při úspěchu audioprůvodce lze
zvážit též videprůvodce – krátké šoty ve formátu mp4 do mobilního telefonu.
Systém by mohl vzniknout i nulovým nákladem! Předpokládáme dobrovolné zapojení
ochotných a schopných.
Přesto by ale stálo za zvážení pokusit se přes
ministerstvo pro místní rozvoj (na základě
spolupráce s dětmi ze ZŠ) sehnat finance na
vytištění map označujících jednotlivá zastavení, případně fyzické označení těchto
zastavení, případně zakoupení několika
přehravačů mp3 k půjčování. Vše směřujeme

v letošním roce do příprav, které vyvrcholí cca
za 12 měsíců podáním žádosti do programu
Podpora obnovy a rozvoje venkova (vyhlašuje
MMR) – dotační titul 2 – Podpora zapojení
dětí a mládeže do komunitního života v obci,
případně titul 3 – Podpora spolupráce obcí na
obnově a rozvoji venkova (dotace na projekt
90% / max. 400 tis.Kč), eventuelně lze žádat
přes ministerstvo kultury.
Dalším předpokládaným zdrojem spolufinancování je inzerce místních podnikatelů na
mapě, podle níž turisté budou putovat.
Náklady audiostezky pro obecní rozpočet by
měly být 0,-Kč.
Podrobnosti se můžete dozvědět na ustavující valné hromadě „Kabinetu kerkonošské
slovesnosti“, která se bude konat ve čtvrtek
17. 3. 2011 od 18.00 na OÚ.
Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí informace o projektu
ponikelské naučné audiostezky a pověřuje RO
pokračováním v její přípravě.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Informace o sloučení knihoven
T. Hájek, starosta (info): Na tento projekt
žádáme o grant. Obě knihovny mají v součtu
cca 7 tis. Svazků (3500 ZŠ / 3500 ks obecní
knihovna). Sloučenou knihovnu by dopoledne
pro školy obsluhovala paní Peterková (ZŠ),
odpoledne paní Višňáková (obec). Po sloučení
bude možné knihovnu elektronizovat, v plánu
je pořídit knihovní program Clavius, který by
umožnil i vyhledávání svazků z domu přes internet.
Diskuse:
Na dotaz pana Kubína na cenu 25tis. Kč starosta odpověděl – jedná se o náš 30% podíl
na dotaci, ze které bude uhrazeno hardwarové
vybavení (výkonný počítač pro obsluhu systému a příslušenství), knihovní software (Clavius s moduly umožňujícími snazší tvorbu
katalogu a internetový vyhledavač), zaškolení
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obsluhy. Lze očekávat ještě vícenáklady
v podobě odměny za časově náročnou tvorbu
elektronického katalogu, která by šla nad rámec běžné knihovnické pracovní doby.
Paní Kavánová se zeptala na druh
pořizovaného programu – bude to verze pro
veřejnou knihovnu, vyhovuje našim potřebám
i dotačnímu titulu.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje záměr sloučení obecní a školní
knihovny a v případě přiznání dotace schva–
luje podíl obce na zakoupení programového
vybavení a výpočetní techniky pro obecní knihovnu do výše 25 000 Kč.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

dého měsíce na řádném zasedání a počátkem
lichého měsíce na méně formalizovaných,
nicméně veřejných debatách).
Návrh usnesení:
ZO pověřuje starostu k svolávání pravidelných
setkání zastupitelů s občany každý měsíc.
Hlasování:
Pro

Proti

Zdržel se

J. Kubín

S. Václavíková
L. Scholzová
A. Vondrová
T. Hájek
P. Therová
J Bekr

M. Kavánová
K. Kavánová
J. Čížek
J. Jón
P. Třešňák
J. Jirouš
J. Jirouš, ml.
P. Plichta

Neschváleno

Zdržel se
P. Plichta

12) Schválení harmonogramu
veřených zasedání ZO
Pan Kubín navrhl vzhledem k náročnosti
jednotlivých zasedání častější a pravidelná
zasedání, nejlépe jednou měsíčně, vždy ke
stejnému datu, také občané by podle jeho
názoru byli lépe a včasněji informování
o probíhajících i plánovaných akcích.
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že stávající frekvence je
dostatečná, při častějších zasedáních by bylo
problematické dodržet 10-denní předstih zasílání podkladů, nemusel by být dostatek bodů,
a pravděpodobně by to nevedlo ani k větší
účasti občanů na veřejných zasedáních. Ope–
rativní neveřejné schůzky u důležitých bodů
by mohly vyvolat nedůvěru občanů. Pokud by
schůzky byly veřejné, ale pouze tzv. pracovní,
nemohlo by zase ZO hlasovat. Od toho mají
zastupitelé své rajony, aby je občané mohli
oslovovat kdykoliv. Starosta shledává častější
setkávání zastupitelů (i s ohledem k částečně
váznoucí elektronické komunikaci) vhodným,
nesouhlasí však s ošetřením této problematiky usnesením ZO. Připomíná, že pracovní
veřejné porady ZO jsou již nyní svolány na
3. 3. 2011 a 5. 5. 2011 (tzn. zastupitelstvo se
bude scházet každý měsíc – a to počátkem su-

13) Diskuse
J. Jirouš ml. (info): Pro sezonu 2011/12 se
připravuje Balíček služeb pro školní zájezdy
a lyžařské kurzy. Pro okolní školy denní, pro
vzdálenější s ubytováním, penzí, skipasem,
možností využít půjčovnu a zajištěním programu na oddychový den. Cílem jsou vyšší
tržby na vleku a pro místní firmy. Podrobně
bude tento balíček diskutován 3. 3. 2011 na
OÚ – v rámci neformálního zasedání ZO.
Slečna Therová informovala zastupitele
o žádosti o dotaci na rekonstrukci sochy
sv. Jana Nepomuckého. Je hotov restaurátorský záměr a odhady nákladů, oprava bude
mít dvě etapy. První etapa zahrnuje balustrádu a podstavec, náklady 345 tisíc korun,
75% by mělo být hrazeno z dotace. Druhou
etapou je oprava vlastní sochy a dotvoření
ukradených andělíčků, náklady 520-553 tisíc podle toho, jaký materiál bude nakonec
použit na andělíčky. V létě bude výzva MaS
Přijďte pobejt, budeme žádat o dotaci. Jinde
žádat nemůžeme, protože andělíčci nejsou ori–
ginál. Otázka dotačních titulů a s tím spojené
možnosti rozvoje vsi budou šířeji pojednány
3. 3. 2011 na neformálním zasedání ZO.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

19

Pod horami - leden - únor

Zprávy z obce

Co se děje v obci
Vo perni letošni terlovačce
Muž bejť, že budete zajímavý, jak to
ušechno dopallo na tom pernim letošnim bále.
Ušechny letošni plesovy muziky pro vodrostly
koháty už dohraly – celkem byly tři. Totiž ples
vobecni Souseckej, hasickej přivlackyho sboru a fotbalistickej. Maškarni bál pro haverlanty
nás tepruá čká. Vo těch inejch muzikách, ať si
vám verloužou spolky něco samy, já tu jen
z moci ouřenni musim popraudě vypoujedíť,
co se ušechno přitrefilo na tom Souseckym
terlováni.
Bylo to terlováni jubilejni, desáty, a přitom
stejně tak krapet v něčem i ulastně perni. Jak
máte každej poujedomosť, vod perniho nne toholle roku musí v Kantýně hospodařiť vobecni
ouřad, poněvač starej nájemnik je už v luftě
a na novyho teprua čkáme. A tak bylo letos
trochu vic nešmasternejch starosti kolem toho
porychtováni ušeho potřemnyho. Enu, dalo
to šukaci, ale spojenim někerejch zastupitelu,
vochotniku, hasiček a vubec příbuzenctva sme
došámali až do finiše.
Na svý inštermenty kale hrala VOSA
BAND (pro horaly prostě Vosiště kapela) se slaunym kapelmajstrem Vosáhlem.
Enu, tejnořili i muzicírovali přepěkně. Lidi
prasecky spokojeny, nožišťata čemesně proujetraly po parketu.
Sál byl vejstauně vyfintěnej až vočišťata
berňaly. Předtančeni byla paránni poďvaná
v podáni mažoretek vod pani Vránovy, co si
řikaj Berušky a Čekanky, a taky Dance aerobicu (pro horaly nejspiš hopsaj čudlaj terlováni)
pod vedenim pani Holubcovy. Moc šikouny
důčátka a chasničci!
Že by teda byla ňák kór moc záuratná
náuštěunosť, to zasejc ne. Prej tak ňák jako
dycky. A i když sme třá ujeřili, že se vychlápe
eště krapet vic těch ligéru, nařikať si nemůžme.
Kořauky se vytentočkovalo, že by to hnulo

mlejnem a píviště taky kór moc neujetralo.
Taky v ty lutrii bylo tuze vejstaunich cen. Ale
stejně snad nejvic byly lidi ctižádostivý vyhrať
takovou umělohmotnou sošku kozištěte, co je
maj taky k máni u těch Úlibic – diu, že se vo
ni nepočali handerkovať. Enu, proti kustu…
Druhej den už to ale tak vesely nebylo.
Halt i po veleváženy plesovy kumpanii vostane
pěknej svinčik! Tak bylo třá sliknouť nedělovy
šactvo a přistrojiť se něčim pracounějšim
a pěkně naši milou Kantýnu vykruntovať.
Nejvic tu musim vyznamenať místolychtářku
Therouku, kerá se nevoferňovala vypucovať
i ty sjetnice, co tam muský i ženský choděj
zulášť. A že to kolem půlnoci s kdejakym strejcem už pěkně sterkalo, tak si můžte domysleť,
na co na ušechno tam na tý pollaze to důče
Therovo nepřinatrefilo…
Uctiuje děkuju každymu, kdo se přišel
poďvať, skočiť si v kole a něco si šoupnouť
do outoru. Celej vejdělek putuje do vobecni
poklannice, kerá je přece naše společná! Takže
nás na týlle trachtaci nemuselo merzeť žánny
vydáni, protože sme ulastně akurát přesejpali
fiňáry ze zvý jenný kapci do druhy!
A hlauně teda děkuju všem, co pomohli
na kerejkoliu způsob, nebo byly dácny do tý
tomboly.
Tervám, že celkouje byla trachtace, i přes
vobčasny zaškverkáni, docela kut. Jak by řek můj
voblibenej strejc Řehořku: „Bylo to jófajnovy!“
Tomáš Hájek,
lychtář Poniklýho

Kabinet kerkonošské slovesnosti
Vážení sousedé, ponikelští patrioté, přátelé
našich hor, staromilci, snílci,
dovoluji si vás co nejzdvořileji pozvat
na ustavující valnou hromadu Kabinetu
kerkonošské slovesnosti. Tento nový ponikelský spolek bude slavnostně založen ve
čtvrtek 17. března v 18.00 v zasedací síni
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OÚ Poniklá. Nejdůležitější činnosti kabinetu
shrnuji do následujících punktů:
- Šíření kerkonošského nářečí. Popularizace nevratně mizícího horského dialektu, sebevzdělávání členů kabinetu i jeho
sympatizantů. V případě zájmu kroužek výuky
nářečí.
- Vybudování ponikelské naučné stezky.
Ve spolupráci s obcí připravit materiály pro
síť naučných stezek, kterými protkáme naši
vísku. V prvém kroku se jedná o vytvoření
naučné audiostezky – souboru namluvených
komentářů v podobě MP3.
Založení
knihovny
regionálií. Z dlouhodobých zápůjček členů
a sympatizantů, později z členských příspěvků
shromáždit co nejreprezentativnější fond regionální literatury krásné i naučné (veškerá
díla psaná v kerkonošském nářečí, literatura
s krkonošskou a krakonošovskou tematikou,
naučná pojednání o našich horách – vždy se
zvláštním přihlédnutím k Poniklé…)
- Systematický sběr veškerých dat o Poniklé (písemné i obrazové dokumenty o historii,
přírodě, lidech, zvycích…) a jejich utřídění
v jakési pansofické ponikelské vědění – „Po–
nikelskou encyklopedii“.
Jsa si vědom, že všechny výše vytčené
úkoly znamenají desítky a stovky hodin dobrovolné práce a nezištné píle, obracím se
s důvěrou na vás na všechny doufaje, že naleznu ve vašich řadách oddané stoupence
této myšlenky. Veškeré podrobnosti a otázky
stran fungování kabinetu budou objasněny na
ustavující valné hromadě, jejíž program tímto
předesílám - viz rámeček.
Přítomnost na ustavující valné hromadě
neznamená povinnost stát se členem kabinetu
– uvidíte, zhodnotíte, rozhodnete se. Nemohu
slíbit než upřímnou snahu o doplnění vějíře
ponikelských spolků o jeden, který si bude
libovat v ozvěnách 19. století. Doufám, že
členové kabinetu jednou uvidí za svým lopotným snažením nepopiratelnou hodnotu, která
budoucím generacím zachová bohatství generací minulých.
Tomáš Hájek
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Program ustavující valné
hromady Kabinetu kerkonošské slovesnosti
1)
Úvodní slovo (vytčení cílů a jejich
obhajoba)
2)
Zdravice Matice Tuláčkovy
3)
Nastínění zatímních stanov (výbor,
komise nářeční, komise turistická,
komise knihovní, komise encyklopedická)
4)
Debata
5)
Slavnostní provolání spojené s podpisy členů pod ustavující listinu
6)
Volba zatímního výboru a zatímních
předsedů komisí
7)
Kulturní program
8)
Další debata – nyní již členská

Upozornění pro majitele psů
Opět se ve větší míře setkáváme s volně
pobíhajícími psy ponechanými bez dozoru.
Zvlášť teď v zimě jsou pro srnčí zvěř velkým
nebezpečím. Zvěř je po dlouhé zimě zesláblá
a stává se lehkou kořistí. V Poniklé se jedná
nejvíce o katastr Nová Ves, pod dolním kravínem, Růžodola směrem až po Kákovskou
hospodu. Žádáme všechny majitele psů, aby
jim věnovali stálou pozornost a nenechali
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je volně potulovat. Pokud bude zjištěn majitel pytlačícího psa, bude na něm vymáhána
vzniklá škoda a bude proti němu postupováno dle platné vyhlášky. Věříme ve Vaši
zodpovědnost, abychom nemuseli přistupovat
k těm nejkrajnějším sankcím.
Za MS Kákov předseda Václav Ther a
myslivecký hospodář Miloš Jakoubek

Veřejný pořádek v naší obci v roce
2010
V rámci zachování dobrých vztahů i po
zrušení účinnosti Nařízení vlády č. 397/1992
Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava
vztahů Policie České republiky k orgánům
obcí a obecní policii, Vám podávám písemnou
informaci o stavu veřejného pořádku v katas–
tru obce Poniklá, okr. Semily a to za období od
01. 01. 2010 do 31. 12. 2010.
Na území obce Poniklá došlo v loňském
roce ke spáchání 19 trestných činů. Ve srovnání
s rokem 2009 došlo k poklesu trestné činnosti,
neboť tehdy bylo evidováno 28 trestných
činů. V roce 2010 došlo ze strany Policie ČR
k objasnění 4 trestných činů, především majetkové povahy. Jako v minulých obdobích se
jednalo především o vloupání do rekreačních
objektů, ale i krádeže věcí. Většinou situovaných mimo zastavěnou část obce. Ve
většině objasněných případů se jednalo o oso–
by trvale žijící v Poniklé, ale i cizí osoby.
Z celkového počtu spáchaných trestných činů
také nezanedbatelnou část tvoří trestné činy
spáchané v silničním provozu. Ohrožení pod
vlivem návykové látky a trestné činy proti
rodině a dětem, zanedbání povinné výživy.

Zprávy z obce
Na území obce došlo dále ke spáchání
celkem 45 přestupků. Oproti roku 2009
byl zjištěn nárůst, neboť tehdy bylo evidováno 37 přestupků. Z toho bylo objasněno
33 přestupků. Ve většině případů se jednalo
o přestupky proti občanskému soužití a majetku. Nejvíce se jedná o schválnosti mezi
sousedy, dále pak drobná ublížení na zdraví,
nebo vyhrožování újmou na zdraví, dále pak
o drobné krádeže a poškozování cizích věcí.
Jako další jsou zjišťovány přestupky
v dopravě, které byly řešeny na místě v blokovém řízení. V území obce Poniklá se
nachází ZŠ, která byla vybrána jako riziková
v Libereckém kraji, neboť jsou zde děti, které
každodenně chodí po silnici č. III/28623 do
školy, bezprostředně ohrožovány hustým
silničním provozem, neboť v obci nejsou
vybudovány chodníky. V případě potřeby je
zde i nadále možnost kontaktu Policie ČR,
Obvodní oddělení v Jilemnici, elektronickou
poštou, na adrese: smoopjil@mvcr.cz. Zde by
se především mohlo jednat o hlášení různých
kulturních a sportovních akcí.
pprap. Miroslav VANCL, vrchní asistent
npor. Jaroslav Brož .DiS, vedoucí oddělení

Prodej pozemků
Pan Alexandr Kostrikin, čp. 319 žádá
o odkoupení části pozemku ppč. 453/5,
k. u. Poniklá.
OÚ Poniklá

Máte rádi pohyb, hudbu a pěkné prostředí?
Přijďte si s námi zacvičit aerobic.
Každý čtvrtek od 1930 do 2030 do nové tělocvičny.
Hodinový poplatek činí 20,- Kč na cvičenku či cvičence.
Na všechny se těší cvičitelky Zdena a Jana
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Narození

Jubilea v lednu a v únoru

V lednu a v únoru k nám do obce opět při-

Svá jubilea oslavili:

letěl čáp s vránou. Při první návštěvě, která

91 let: Libuše Zemánková

proběhla 11. 1. nám zde zanechali nového

80 let: Hana Janurová, Milada Kubínová

občánka Šimona Mrůzka. 1. 2. se k nám vrá-

70 let: Věra Vinklářová

tili a přinesli s sebou Denisu Patočkovou. Ro-

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví

dičům vřele gratulujeme.

a mnoho štěstí do dalších let.

Rozloučení
V lednu a v únoru jsme se rozloučili s:
6. 1. 2011 Josefem Nechanickým
20. 1. 2011 Ladislavem Hulejem
22. 1. 2011 Marií Chlumovou

Poděkování
Děkujeme mysliveckému sdružení, hasičskému sboru a všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším milovaným panem Josefem
Nechanickým.

11. 2. 2011 Ladislavem Kalenským

Také děkujeme za projevy soustrasti a květi-

14. 2. 2011 Miluší Vondrovou

nové dary.
Zarmoucená rodina

Všem pozůstalým bychom rádi vyjádřili
upřímnou soustrast.

Svatby
21. 1. oslavili svou zlatou svatbu Josef a Lidmila Jandurovi. Přejeme mnoho dalších společně prožitých let.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli
dne 18. února 2011 naposledy rozloučit s naší
maminkou a babičkou, paní Miluší Vondrovou. Velká slova díků a uznání patří paní
Vlastičce Šubrtové za ochotnou a obětavou

statistika pohybu obyvatel v obci za rok 2010
stav obyvatel k 1.1.2010
úmrtí
narození
odstěhovaní
přistěhovaní
sňatky
rozvody
přestěhování v obci
stav obyvatel k 1.1.2011
23

1168
12
8
28
21
8
2
26
1157

pomoc s péčí o naši
maminku
Jaroslavu

a

panu
Čížko-

vi za velmi pěkná
a procítěná slova při
smutečním obřadu.
Zarmoucená
rodina
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Škola a školka

Ze školy a ze školky

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Z obecních investic…
Modernizujeme kuchyň v ZŠ Poniklá…
A to díky dotaci z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova, kterou obec získala
ve 4. výzvě vyhlášené Místní akční skupinou
„Přiďte pobejt!“.
Školní kuchyň již od roku 2006 prochází
postupnou modernizací, tak abychom splnili
požadavky Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Posledním článkem v rozsáhlé
rekonstrukci je projekt „Modernizace školní
kuchyně – III. etapa“, díky němuž bude pořízen konvektomat a 2 ks odsavačů par za více
než 350 000 Kč, přiznaná dotace činí 270 000
Kč. A proč právě konvektomat? Jeho neocenitelnou vlastností je kvalitnější a zdravější strava pro naše žáčky, přesněji:
• Úspora masa - V porovnání s přípravou
masa v tradičních troubách jsou váhové ztráty
při vaření v konvektomatu až o polovinu nižší.
• Úspora vařením v páře - Při tradičním
vaření ve vodě ztrácí pokrm váhu, čerstvou
barvu, velké množství minerálních látek a vitamínů. Naopak při použití parního režimu
konvektomatu jsou všechny výživné hodnoty,
váha a barva pokrmu zachovány.
• Úspora tuků - U tradičního způsobu tepelného zpracování je značná spotřeba tuku
při smažení, pečení a fritování. K tepelné
úpravě v parním konvektomatu není zapotřebí
téměř žádného tuku.
• Úspora energie - Rychlý náběh teploty,
malé ztráty tepla, regulace proudění vzduchu
ve varné komoře a tím větší výměna tepla
mezi potravinou a prostředím umožňují uspořit až 50 % nákladů na energii.
• Úspora vody - Spotřeba vody pro vyvinutí páry je cca 20 l za hodinu provozu. V porovnání s klasickým vařením v kotlích je tato
spotřeba zanedbatelná.
• Úspora prostoru - Parní konvektomat
zabírá v kuchyni cca 1 m² a nahrazuje hned
několik technologických zařízení .
• A spousta dalších kladných přínosů….
Součástí projektu jsou také drobné staveb-

ní práce pro instalaci konvektomatu a dvou
odsavačů par, příprava elektrických rozvodů
a montáž vzduchotechniky.
Vlastní realizace proběhne ve školní kuchyni během jarních prázdnin, nebude tak nijak omezen provoz školní kuchyně. Na základě provedeného poptávkového šetření byl jako
nejvýhodnější dodavatel výše uvedených technologií a prací vybrán pan Josef Bekr z Poniklé. Výsledkem projektu budou plnohodnotné
prostory pro přípravu kvalitních a zdravých
školních jídel.
P. Therová

Vyprávění starého dubu – 3. část
Naše poslední vyprávění jsme končili slovy: „Ale dárky pod ním stále nejsou. Jak to
všechno dopadne?“
Dopadlo to dobře. V úterý, poslední den
před Vánocemi, když jsme se sešli ve školce,
jsme se konečně dočkali. V herně byl stromeček a pod ním mnoho malých i velkých dárků.
Některé se nevešly ani do papíru a Ježíšek je
pouze zakryl. Od rána jsme neměli na hraní ani
pomyšlení.
Stále nás přitahovaly ty tajemné balíčky.
Bude v nich to, co bychom si společně přáli?
Někdo chtěl auta, někdo počítač, někdo panenky a kočárky. Ještě rychle sníst svačinu a už
společně přecházíme k tomu zabalenému překvapení. Ale k Vánocům patří i další zvyky.
Společně s klavírem jsme si zazpívali některé
známé koledy, rozkrojili si jablíčko a objevila se nám nádherná pravidelná hvězdička (tak
snad to s tím maroděním nebude tak zlé) a lili
jsme vosk do vody (olovo by dalo více práce).
Co nám ztuhlý tvar připomínal? Možná zvířátko, možná hračku, každý z nás v tom viděl
něco jiného.
A pak to nastalo. Paní učitelka si vybrala
Esterku, která rozbalila první dárek. Byl to ten
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Perličky z naší školičky

„Paní učitelko, mně se posraly kalhotky.“
tajemný a jediný dárek, který se ve školce našel již dřív pod stromečkem na chodbě. My si
už začali myslet, že jich ani víc nebude. Ale už
Vás nebudeme napínat. Byla to krásná knížka
plná obrázků a her. Dárků bylo nakonec tolik,
že každý rozbaloval hned dvakrát. Dostali
jsme tiskátka, pastelky, dřevěné hlavolamy,
něco na cvičení, dvě krásná „měsíční auta“,
která jezdí pomocí našich rukou, menší auta
na písek, kočárek, mnoho náhradních kolejnic
k oblíbené vláčkodráze a dřevěný ovládací jeřáb. Při tom všem jsme si ještě pochutnávali
na vlastnoručně upečeném vánočním cukroví.
Než jsme se rozešli v tomto roce naposledy domů, čekalo nás ještě společné rozloučení.
Do školky jsme si pozvali kamarády, kteří
už chodí do velké školy a učí se hrát na nějaký hudební nástroj. Pozvali jsme i jejich paní
učitelky – Aničku Hejralovou a Hanku Frie-

dovou. Přišli i všichni rodiče. V naší společně strávené hodince se střídala hra na klavír
a flétny, vánoční koledy (někteří odvážlivci si
s chutí zazpívali) i skladby klasické, sólově
i čtyřručně. Aby si naši hudebníci mohli trochu
odpočinout, vložili jsme do jejich koncertu tři
námi zahrané reklamy (měly velký úspěch,
hlavně ta na Kofolu). Před čtvrtou hodinou
jsme si společně zazpívali a zahráli nejznámější vánoční koledy, někteří si ještě prohlédli
naše dárky, ochutnali cukroví a rozešli jsme se
domů.
TAK PŘÍŠTÍ ROK !!!
Rok 2011 přivítaly některé děti neštovicemi, zima krásným sněhem a mrazy. Ale
ani v zimě jsme nezaháleli. Povídali jsme si
o sněhu, sněhulácích, o ptáčcích i volně žijících zvířátkách v zimě. Již několikátý rok
navštěvujeme pana myslivce Václavíka, který

Dárků bylo nakonec tolik, že každý rozbaloval hned dvakrát.
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nás vždy ochotně zavede ke svému krmelci,
seznámí se zvířátky, která tam chodí. My si
vše ověřujeme. Vždyť se to dá vyčíst ze stop
okolo. Jako vždycky má pravdu. Pro každé
zvířátko jsme přinesli nějaké dobroty – sušená
jablíčka, tvrdý chléb, mrkev, kaštany a slunečnicová semínka, která nám nachystali rodiče.
Ale nejsladší dobrotu si již tradičně odnášíme
domů my. Pan Václavík nás odmění sklenicí
sladkého medu, který nám na pečivu při svačinkách potom chutná dvojnásob.
Také jsme začali jezdit plavat do jile–
mnického bazénu. Jezdíme tam s kamarády ze
školy a je to moc fajn. Nebát se vody nás učí
takový vousatý, ale moc hodný plavčík. I le–
graci s námi dělá. Je to takový náš plaváčkový
dědeček.
Za krátkých zimních dnů je vhodný čas
také na pohádky a za jednou jsme nedávno vyjeli malým autobusem do sousedního Jablonce
n. Jizerou. Pohádka byla o pirátech a jejich

Škola a školka
pokladu.
Na počátku února pozvaly paní učitelky
do školky paní doktorku Pickovou z Pedagogicko-psychologické poradny, aby rodičům
a třeba i prarodičům oživila či poradila, jak
na malé, zvídavé a neklidné děti. Přišla pouze jedna přespolní babička. Škoda. Myslíme
si, že každý by v příjemném vyprávění určitě
něco zajímavého a poučného našel.
Krásné sněhové nadílky na počátku roku
jsme využili k tvořivým hrám na sněhu, kluzákování a bobování. S lyžováním musíme zatím
počkat, protože sníh je nyní moc ostrý a rychlý. Budeme si přát, aby napadl ještě nový. Do
měkké peřiny se padá vždycky lépe a u nás,
začínajících, to bývá dost často.
Všem přejeme krásný neklouzavý zbytek
zimy a další povídání až na jaře. To už se určitě
vypravíme k našemu starému dubu a budeme
s ním zažívat další dobrodružství.
Za kolektiv MŠ Lenka Scholzová

Aby si naši hudebníci mohli trochu odpočinout, vložili jsme do jejich koncertu tři námi zahrané reklamy.

foto: MŠ Poniklá

26

Pod horami - leden - únor

SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Z Programu rozvoje venkova ČR
hasiči získali již 752 287 Kč!
Spanilá jízda za dotacemi Sboru dobrovolných hasičů Poniklá pokračuje novým
projektem (v době, kdy se vám dostává do
rukou Pod horami, již také zrealizovaným
projektem), který nese název „Rekonstrukce
hasičské zbrojnice čp. 124 v Poniklé“. Navázali jsme tak na úspěch v loňském roce, kdy
jsme z Programu rozvoje venkova ČR obdrželi dotaci na obnovu materiálového vybavení ve výši více než 400 tis. Kč.
Cesta projektu na rekonstrukci hasičárny
začala na jaře 2010, kdy jsme plni očekávání podali žádost a přáli si, aby to i tentokráte
vyšlo – A ONO TO VYŠLO! Spolu s námi se
z dotace raduje ještě obec a divadelníci, i jim
přálo štěstí! Můžeme tak říci, že ve čtvrté výzvě MAS „Přiďte pobejt!“ byli zástupci z Poniklé nejúspěšnější.
Rekonstrukce hasičské zbrojnice zní velmi honosně, možná spousta z Vás čeká, že
snad hasičárnu oblečeme do nového kabátu,
i když z části vlastně ano. Pro projekt vždy
vybíráme to, co sbor opravdu potřebuje a do
čeho by v budoucích letech musel investovat.
Zaměřili jsme se tedy na hasičárnu. Rezavá
plechová vrata, která netěsní, nevypadají
zrovna reprezentativně a zastaralá elektroinstalace v garážích a dílně si přímo říkala o to,
abychom ji do projektu přiřadili.
Co jsme tedy za téměř 390 000 Kč zrealizovali? (pozn.: dotace činí 349 795 Kč, zbytek je vlastní podíl SDH) Na hasičské zbrojnici došlo k výměně plechových vrat za 2 ks
sekčních vrat se stropním pohonem, vrata
jsou z ocelového plechu (pohledově lamela),
barvy červené, v horní třetině s umístěním
prosklení. Dále byla rekonstruována elektroinstalace v prostorech garáží, skladu a dílny.
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Hliníkové kabely buly vyměněny za měděné,
bylo zhotoveno nouzové osvětlení, vyměněna svítidla, vypínače a zásuvky, provedla se
úprava stávajícího rozvaděče a pořídila se
nová automatická nabíječka a kompresor.
Tvořit a realizovat takto velké investice by nebylo možné bez dobrovolnosti některých členů, kteří svoji práci vykonávají
ve svém volné čase a bez nároku na honorář. Další členové sboru nám velmi pomohli
s předfinancováním projektu, na období půl
roku zapůjčili sboru finanční prostředky, protože dotace přijde až v červnu 2011 a sbor
musel nejprve vše zaplatit ze svého. Finanční
podpora přišla také od místních podnikatelů,
kteří nám pomohli s rozdílem mezi dotací
a skutečnými náklady projektu.
Program rozvoje venkova ČR, ze kterého
sbor prostřednictvím Místní akční skupiny
„Přiďte pobejt!“ čerpá finanční prostředky
na rozvoj, se stal velmi významným zdrojem
tolik potřebných financí! Sbor modernizuje
podmínky pro výkon své činnosti a přispívá
tak k realizaci místní rozvojové strategie, kterou si Místní akční skupina „Přiďte pobejt!“
zpracovala.		
Za SDH Poniklá Petra Therová.

Výběr z činnosti SDH Poniklá
v roce 2010
Rok 2010 byl rokem volebním. Do funkce
starosty sboru a okrsku byl zvolen Z. Krafek.
Okresní shromáždění delegátů zvolilo opět
ing. Miksánka za starostu okresního a rovněž
Milana Navrátila za starostu krajského sdružení. Na IV. sjezdu SH ČMS v červenci obhájil post starosty nejpočetnějšího sdružení v
ČR ing. Karel Richter. K úplnému výčtu zbývá dodat, že J. Jindřišek ml. zastává funkci
okrskového velitele a T. Klikorka je aktivním
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členem okresní rady mládeže. Náš sbor měl
k 31. 12. 2010 224 členů, z toho 30 MH do
15 let a 34 do 18 let. Svoláno bylo 13 výborových schůzí, 4 VH a 1 VVH. V hodnoceném období jsme se rozloučili s Bohumilem Rychtářem a Vlastimilem Šírem. Prosím,
abychom povstáním a minutou ticha uctili
jejich památku.
Výjezdová jednotka SDH Poniklá
22. ledna vyjela naše jednotka v 8 hod
22 min., 2 min po jeho nahlášení, k likvidaci
požáru rodinného domku dr. Kavána. První
u zásahu byla naše jednotka, následně přijely další povolané sbory. Po jeho lokalizaci
prováděli dohlídku na požářišti naši hasiči,
během které zasahovali ještě 3x. Zásah se
prováděl při -13°C za použití dýchacích přístrojů. Příčinou bylo vznícení trámu v blízkosti komínového tělesa. Zásah prováděl
M. Holubec, L. Čurda, V. Janata, Z. Krause
a J. Skalský. Oba posledně jmenovaní zajišťovali dohlídku. Následující den Holubcovi
Miloš st., M. ml. a Vít společně s T. Klikorkou provedli úklid techniky a prostředků.Při
úklidu požářiště pomáhali všichni tři výše
jmenovaní Holubcovi a J. Skalský.
L. Čurda, T. Klikorka, J. Skalský
a J. Harcuba vyjeli 8. dubna k likvidaci požáru paseky v Hrabačově v blízkosti ČOV. Pří-
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činou bylo pálení roští při teplém a větrném
počasí skupinou lesních dělníků. 17. dubna
prováděl HZS z Jilemnice hašení požáru os.
automobilu v Jestřabí. Vozidlo parkovalo
v blízkosti domu obloženého dřevem. Naše
jednotka byla v záloze s rezervou vody. Týž
den se vzňala P-V-3S s nákladem palivového dřeva zaparkovaná u nádraží ČD. Zásah
prováděl HZS z Jilemnice. Naše jednotka
byla opět v záloze. K oběma požárům vyjeli
M. Holubec st. a ml., Z. Krause, V. Janata, J.
Skalský a P. Kraus. 2. července při pálení roští u potoka v blízkosti domu čp. 105 B. Skalského za mimořádně teplého a větrného počasí došlo k nekontrolovatelnému rozšíření
na okolní stromy. Naše jednotka požár zlikvidovala pomocí proudu C a ženijního nářadí. HZS z Jilemnice byl v záloze. Po prudké
bouři v Krkonoších a Jizerských horách došlo
7. srpna k rychlému vzestupu hladiny řeky Jizery. Naše jednotka ve složení Jindřiškovi Jiří
ml. a Jan, Čurdovi Ladislav a Jiří, Z. Krause
a J. Skalský objížděli a kontrolovali nejohroženější místa na svěřeném úseku.
Fyzicky, psychicky a časově nejnáročnější akcí byl výjezd do oblastí postižených
povodněmi. 8. srpna před nedělní půlnocí
vyjeli T. Klikorka, P. Kraus, J. Jindřišek ml.,
Z. Krause a M. Skalský na požádání HZS

Na hasičské zbrojnici došlo k výměně plechových vrat za 2 ks sekčních vrat se stropním pohonem.

foto: SDH Poniklá
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Semily k likvidaci škod způsobených povodněmi. Vyjeli do oblasti Chrastavy a Bílého Kostela. Jednotka odčerpávala vodu
ze zaplavených domů a lagun. Na základnu
se vrátila 10. srpna v 18 hod. Při přesunech
najezdila 205 km. 11. srpna v časných ranních hodinách odjeli T. Klikorka, Z. Krause,
P. Kraus, M. Holubec ml. a M. Skalský opět
do stejné oblasti, tentokrát s humanitární pomocí ze sbírky ponikelských občanů. Opět se
ukázalo, že Avia valník ještě do šrotu nepatří.
Členové jednotky odklízeli překážky a naplaveniny kolem vodních toků, uvolňovali
ucpané propustky a prováděli další požadované úklidové práce. Při přesunech najezdili
231 km.Velkým pomocníkem bylo lesnické
terénní auto s hydraulickou rukou zapůjčené
V. Hejralem. Všem jmenovaným patří velké
díky a uznání. Svým počínáním naplnili do
posledního písmene heslo na našem sborovém praporu „Bližnímu k ochraně, bližnímu
ku pomoci“. Závěrem je nutné zdůraznit, že
výše jmenované úkoly plnili bez jakékoli finanční náhrady, na úkor své dovolené a neplaceného volna. 24. června proběhlo taktické cvičení v katastru obce Roprachtice. Při
simulovaném požáru lesa byla procvičována
dálková doprava vody.
14. dubna proběhlo v Turnově námětové
cvičení. Cílem bylo seznámit se se způsobem
plnění hasebních letadel a vrtulníků. O 14 dní
později se stejnou tématikou proběhla praktická část, včetně navigace pilotů. Obnovený
velitelský den proběhl 31. března v Jilemnici
od 16 hodin. M. Holubec, P. Kraus a J. Jindřišek ml. absolvovali 16. dubna přezkoušení, které je opravňuje řídit vozidla s právem
přednosti v jízdě. 1. května provedl J. Vejnar
se svými brigádníky vyčištění nádrže u lípy,
o šest dní později J. Jindřišek ml. s dalšími
členy výjezdového družstva provedl vyčištění nádrže u ZŠ – děkujeme. 21. a 25. června
zajistil M. Holubec přepravu zavazadel na
Malou Skálu na tábor pro děti ZŠ – děkujeme. Rovněž děkujeme J. Butulovi za servisní
přípravu všech tří našich vozidel na STK do
Turnova, kam je 19. srpna převezli ke kontrole M. Holubec, L. Čurda a Z. Krause. Všechna vozidla prošla bez problému. 22. října proběhlo v Turnově školení velitelů a strojníků,
za náš sbor se ho zúčastnil M. Holubec, J. Jin-
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dřišek ml., P. Kraus, L. Čurda a J. Butula.
Avií – valník je zajišťována přeprava členů na okrskové schůze a sborové výlety. Krakonošův ranč ji využívá na svoz brigádníků
při sběru brambor.
Lékařské prohlídky pro celé výjezdové
družstvo zajistila MUDr. Karásková zdarma.
– děkujeme!
Významnou finanční injekcí pro naši nenasytnou sborovou pokladnu byl výnos cca
33 tis. Kč ze sběru železného šrotu získaného z likvidace kotelny v ZŠ, kterou provedl
M. Holubec, a z podzimního sběru v naší
obci. Svoz a nakládku zajistili členové výjezdového družstva. Děkujeme jim i V. Tryznovi , který bezplatně provedl svoz a odvoz do
výkupny.
Požární sport
Pořadatelstvím Floriánského poháru zahajuje většina družstev vstup do nové soutěžní sezony. Loňský 14. ročník se již podruhé
nekonal podle pravidel požárního sportu, ale
podle pravidel Pojizerské ligy. Navíc přinesl
jednu doplňkovou dobrovolnou disciplínu,
a to požární útok s jednotnou stříkačkou. Stříkačku zakoupil sbor v rámci projektu „Obnova materiálního vybavení SDH Poniklá.“
Ženy z Poniklé si již po třetí za sebou vybojovaly účast na MČR. Pražské vystoupení
bylo oproti loňské sezoně úspěšnější, když se
jim podařilo mezi nejlepšími kolektivy ČR
vybojovat 9. místo. Po prvním sobotním soutěžním dnu byla děvčata v průběžném pořadí
na neuvěřitelném 4. místě. O lepší umístění
je připravil nepochopitelný, nespravedlivý
verdikt rozhodčího na základně, který označil pokus za neplatný, a naděje na 5. místo se
tak rozplynula. Přesto vám, děvčata, za vaše
výsledky, bojovnost a reprezentaci našeho
sboru, okresu a kraje i obce v průběhu celé
náročné sezony velmi děkujeme a do další
přejeme hodně úspěchů a nezbytné sportovní
štěstí a spravedlivé rozhodčí.
Největší ozdobou celého pražského mistrovství byl sobotní běh na 100m s překážkami naší Šárky Jiroušové. Dosažený čas
16.52 sec. vyrazil nejen soupeřkám, ale všem
přítomným divákům doslova dech. Nový národní rekord je po krátké odmlce opět v Poniklé. Šárka je rovněž celkovou vítězkou seriálů závodů MČRVK pro rok 2010 v běhu na
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100 m s překážkami. Zúčastnila se spolu se
svým trenérem T. Klikorkou galaodpoledne
v karlovarském hotelu Thermal, kde proběhlo
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců v uplynulé sezoně. Tomáš ji vozil a doprovázel na
všechny závody seriálů, vyjma prvního závodu v Bludově.
Tréninkovými a soutěžními aktivitami
práce žen pro sbor nekončí. Jen telegraficky
připomínám ty nejdůležitější, mezi které patří účast na brigádách při jarním a podzimním
úklidu prostor kolem buňky a běžecké dráhy na
fotbalovém hřišti. Spoluúčast na pořadatelství
Floriánského poháru, krajského kola dorostu
v Poniklé, poutních zábavách a Silvetrovském
běhu. Velmi zdařilý byl jimi pořádaný dětský
den, v pořadí třetí. V programu nechyběly zábavné a soutěžní hry, včetně odměn. Bohaté
a chutné občerstvení pro nejmenší i dospělé
dotvořilo příjemnou kulisu zdařilého odpoledne. Nadělování dárků v předvečer svátku
sv. Mikuláše dětem v naší obci nebyla jejich
poslední záslužná činnost. Jedinečnou akcí, jak
získat finanční prostředky pro náš sbor a zároveň ho veřejně prezentovat, bylo vydání kalendáře pro rok 2011. Křest proběhl 4. prosince
v restauraci U Floriána. Kalendář podepsaný
modelkami byl vydražen za 3300 Kč. Majitelem se stal starosta přívlackého sboru. Pro sbor
to byl vydařený štědrý večer.
Ženy prokázaly, že mají i lidské cítění.
Z vydělaných finančních prostředků věnovaly 2000Kč na pomoc manželům Čálkovým, kterým srpnová povodeň výrazným
způsobem poškodila jejich domov. Jen pro
představu, jak byla intenzivní, je informace,
že ze svého domu v prvním patře museli být
evakuováni helikoptérou. K jejich iniciativě
se připojil náš sbor. Na VH bylo od členů
i nečlenů vybráno v hotovosti 3601Kč. Na
účet manželům Čálkovým, který založil při
této příležitosti jejich blízký přítel, bylo celkem zasláno 7 500Kč s tím, že rozdíl uhradil
náš sbor. Poděkujme všem, kteří na sbírku
přispěli. Ženám popřejme, aby studnice jejich neotřelých nápadů nevysychala a jejich
soudržnost, vitalita a energie jim vydržela co
nejdéle.
Úspěšný rok Mladých hasičů
Rok 2010 byl pro hasičskou mládež i dorost jedním z nejúspěšnějších v historii poni-
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Jistě mi odpustíte krátký návrat na
pražské mistrovství. Bylo krásné
nedělní slunečné ráno, když slyším
místo dobrého jitra pozdrav 16,52.
Bylo to pro mě snad nejkrásnější jitro
v mém hasičském životě. (Z. Krafek)
kelského požárního sportu. Celkem se do hry
Plamen zapojilo jedno družstvo mladších,
dvě družstva starších žáků, družstvo dorostenek a jednotlivkyně Šárka Jiroušová.
Jarní sezóna byla plná poctivého tréninku, který přinesl svoje ovoce na nejdůležitějších postupových závodech.
8. května odjelo družstvo starších žáků na
tradiční Chlumecký pohár, kterého jsme stálými účastníky, a kde můžeme porovnat své
síly s nejlepšími týmy. Skončili jsme na vynikajícím druhém místě za naším největším
soupeřem - Měníkem. Okresní kolo hry Plamen proběhlo v Nedaříži. Družstvo A bez větších problémů zvítězilo a zajistilo si postup
do krajského kola. Dorostenky i jednotlivkyně Šárka Jiroušová ve svém okresním kole,
které se konalo v Poniklé, také nezaváhaly
a postoupily do kola krajského.
Krajské kolo proběhlo ve dnech
4. - 6. června 2010 v krásném sportovním areálu v Jablonci nad Nisou. Po třídenním tuhém
zápolení, které se u dětí neobešlo bez problémů, bylo jasné, že na mistrovství republiky
bude mít Poniklá trojí zastoupení- mládež,
dorost i národní rekordmanku Šárku Jiroušovou, která v Jablonci nad Nisou vylepšila
svůj národní rekord v běhu na 100 m překážek časem 17:02.
Mistrovství ČR se konalo začátkem
července v Litomyšli. Ponikelští fanoušci
nezklamali a na tribunách mohutným povzbuzováním vyburcovali naše reprezentanty k maximálním výkonům. V letošním
roce bylo poprvé možno sledovat závody i v
přímém přenosu na internetu, čehož mnozí fanoušci využili. Na tomto mistrovství se
podařilo překonat několik ponikelských rekordů v disciplínách požárního sportu. Děti si
stabilními a bezchybnými výkony udržovaly
průběžně překvapivou a pro všechny neuvěřitelnou vedoucí příčku. Nicméně závěreč-
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ným nevydařeným požárním útokem ztratily
náskok pěti bodů a v celkovém součtu obsadily na mistrovství republiky druhé místo. Je
třeba říci, že před odjezdem na MČR bylo
naším snem dostat se do první pětky. Děti
překvapily svou disciplinovaností a neuvěřitelnými výkony na dráze. Mistrem republiky
pro rok 2010 se stal tým chlapců z Měníka.
Naše dorostenky od první disciplíny byly
velkými favoritkami celého mistrovství, což
bylo i pro ně samotné velkým překvapením.
Svými famózními výkony na stovkách ohromily i samotného komentátora soutěže a poprvé v historii se na prvních třech příčkách
ve stovkách umístila děvčata z jednoho týmu,
a to z Poniklé. Mistryní republiky v běhu na
sto metrů se stala Šárka Jiroušová, vícemistryní Bára Kavánová a druhou vícemistryní
Dana Butulová. ÚŽASNÉ!!! Jejich skvělé
výkony naznačovaly, že se ve štafetě máme
na co těšit. Tip komentátora, který odhadoval čas okolo 66 vteřin, nevyšel. Časomíra se
zastavila na nečekaném čase 63:86. Děvčata
po třech disciplínách suverénně vedla, dokud
nepřišel útok. Podobně jako u dětí se děvčatům tato disciplína nevydařila tak, jak si představovala a nakonec obsadila na mistrovství
republiky i tak krásné třetí místo. Šárka Jiroušová v kategorii jednotlivkyň dle očekávání
nenašla přemožitelku a stala se mistryní ČR
ve hře Plamen pro rok 2010. Vcelku vydařené
mistrovství!!!
O prázdninách jsme absolvovali tradiční letní tábor, kterého se zúčastnilo 27 dětí
a 10 vedoucích. Tábor se obešel bez problémů a všem se nám v Ostružně u Jíčína moc
líbilo.
Po měsíční pauze a zaslouženém odpočinku se opět začalo tvrdě pracovat. V říjnu
jsme absolvovali branný závod, kde se poprvé představili i naši noví nejmladší závodníci.
Ve svém prvním závodě v životě obsadili tře-
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tí, deváté a jedenácté místo. Starší děti branný
závod vyhrály.
V polovině října jsme s výběrem toho
nejlepšího, co v Poniklé máme, vyrazili na
dvoudenní kvalifikační závod do vzdálené
Třebíče. Podařilo se nemožné a nečekané,
dětský výběr zvítězil v národní kvalifikaci a probojoval se na mistrovství Evropy
2011 do Slovinska. Konečně porazil svého
velkého konkurenta Měník a oplatil mu porážku jak z Chlumce, tak i z MČR. Proto naše
práce neuhasla ani v zimě, jelikož se musíme
na tyto prestižní závody, kde nás čeká zhruba 40 mančaftů z celé Evropy, dobře připravit. Na závěr jedno velké poděkování všem
závodníkům i trenérům za jejich obrovskou
snahu a poctivou práci.
Zpracovali členové výboru SDH Poniklá

Komín může čistit každý sám
Nově schválené nařízení vlády č.
91 / 2010 Sb. o čištění a kontrolách komínů
nahradilo od 1. 1. 2011 zastaralou vyhlášku
č. 111 z roku 1981. V dokumentu se stanovují podmínky požární bezpečnosti při provozu
opalinových cest (komínů),frekvence jejich
kontrol a čištění. Vyhláška stanovuje :
Revize – smí provádět pouze kominík, a to
vždy před uvedením nových komínů do provozu a komínů po rekonstrukci.
Kontrolu – smí provádět jen kominík, a to
vždy jednou za rok.
Vypalování – smí provádět jen kominík,
a to při velkém znečištění komínu a po nahlášení na hasičském záchranném sboru.
Čištění:
– topení na tuhá paliva do výkonu 50 kW
a při topení do cti měsíců (zima) se provádí 2 x
ročně a lze jej provádět svépomocí.
- topení na plyn – DX ročně – svépomocí
- topení na kapalná paliva – DX ročně –
svépomocí
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- při celoročním topení tuhými palivy –
DX ročně – svépomocí.
Při svépomocném čištění je třeba dodržovat určitá pravidla. Používat vhodné nářadí
– sluníčko, štětku, šosák,… Vše se dá koupit
v hobby marketech nebo na internetu (např.
www.hasicisro.cz). Čištění je ideální provádět
ze střechy.V každém případě se jistěte lanem.
Doporučuje se také přivázání pracovních nástrojů, aby neupadly a nezranily někoho pod
střechou. Pouštíme se do čištění pouze řádně
vychladlého komínu a komínu, který je po celé
délce utěsněn a jsou uzavřena všechna dvířka
a sopouchy.Zejména v obytných místnostech
si dejte na utěsnění zvláště záležet. Samotné čištění provádějte postupným spouštěním
a vytahováním štětky nebo sluníčka asi o půl
metru a pokračujte až na dno komína. Při velkém zanesení je nutné postup opakovat i několikrát.Po vyčištění komínu je nutné vyčistit
také kouřovody topidel a také vlastní sopouch
(napojení kouřovodu do komínu). Saze napadané na dně komínu vybereme vybíracími
dvířky. Čištění komínu je také příležitostí pro
provedení vizuální kontroly tělesa komínu
– trhliny, opadaná omítka, vydrolené zdivo,
rozpadlá komínová deska, nepoškozená komínová dvířka. Pokud je vše pořádku, bude hořet
jenom v topidlech.
Petr Holubec, preventista
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Letní tábor 2011
Sbor dobrovolných hasičů v Poniklé pořádá nehasičský letní tábor pro všechny zájemce
z řad dětí a mládeže.
Letošní akce se koná v netradičním termínu od 13. do 20. 8. 2011 v rekreačním zařízení
Vysoká Srbská (u Hronova, v blízkosti hranic
s Polskem, http://www.vysoka-srbska.cz/). Na
tábor i z tábora pojedeme vlakem, zavazadla
nám převeze hasičská avie. Ubytováni budeme v pokojích v chatkách.
Na programu je spousta zábavných her,
celodenní výlet, večerní táboráky i obávaný
bobřík odvahy!
Cena tábora je 2.000,- Kč.
Informace o táboře naleznete na webových
stránkách sboru (http://sdh.ponikla.cz/) nebo
se informujte u vedoucích hasičské mládeže,
tel: 775-950-973, e-mail:JJirous@seznam.cz.
Vyplněné závazné přihlášky s napětím
očekávají Květa Kavánová a Jaromír Jirouš
ml.
Na společný týden se těší ostřílení vedoucí
Květa Kavánová, Vlaďka Macháčková, Petr
Hájek, Kuba Jirouš, Míra Jirouš, Verča Brumlichová a Jirka Čurda.
Za vedoucí
Jaromír Jirouš ml.

Vyplněné závazné přihlášky s napětím očekávají Květa Kavánová a Jaromír Jirouš ml.

foto: SDH Poniklá
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Sčítání lidu
Historie sčítání lidu
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým
akcím vůbec. Na našem území se soupisy
obyvatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily panovníkům k vojenským a daňovým
účelům. Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za vůbec nejstarší dochovaný soupis
na českém území je považován soupis majetku litoměřického kostela z roku 1058, který
je součástí zakládací listiny knížete Spytihněva II.
Za významný mezník pak lze označit rok
1753, kdy byl
vydán
patent
císařovny Marie
Terezie
o každoročním
sčítání
lidu.
Novou kapitolu
v historii sčítání obyvatelstva v habsburské
monarchii zahájilo sčítání provedené v roce
1754. Poprvé se konalo současně a jednotně
na celém území soustátí.
Rozsah informací i kvalita dat se začala
významně zvyšovat od roku 1869, kdy se
uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem území. Jediné sčítání, které se v novodobé historii Československa nekonalo, bylo
v roce 1940 kvůli 2. světové válce.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů
2011

Jak sčítání pomáhá
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se výsledky sčítání používají, se vůbec
nedostanete (povodně, evakuace při živelných pohromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají a jak se promítne vyplnění či
nevyplnění sčítacího listu do vašeho běžného
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života?
• Hasiči - Informace ze sčítání lidu budou velmi důležité pro hasiče a další složky
integrovaných záchranných systémů. Poskytují informace, kolik je v kterém domě bytů,
z čeho jsou nosné zdi, z jakého materiálu jsou
domy postaveny, na jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak je dům vysoký, kolik
má pater. To vše potřebují záchranáři znát,
aby mohli lidem v daném domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou data ze sčítání velmi
důležitá při zpracování krizových a evakuačních plánů.
• Povodně
- Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem
k tvorbě protipovodňových
opatření a jsou
také důležitá
při operativních zásazích a evakuacích při
všech přírodních živlech. Jenom sčítání lidu
ukazuje, kolik v kterých oblastech žije lidí,
jaká je jejich věková struktura a zároveň jaké
jsou jejich domy a z čeho jsou postaveny –
tedy jak dlouho například dokážou řádění přírodního živlu odolat.
• Dopravní obslužnost - Podle informací, jak často a kam lidé cestují za prací či do
školy, se sestavují tzv. mapy dojížďky, podle
kterých se plánuje dopravní obslužnost v ČR
– tedy kolik je kde potřeba autobusů, vlaků či
tramvají a jak často mají jezdit.
• Školy a školky - Podle dat ze sčítání
(a navazujících projekcí obyvatel) lze snadno
vypočítat, ve kterých lokalitách budou v příštích letech školní či předškolní děti a kolik
jich bude. Získáme tak informace, jaká bude
nutná kapacita tříd ve školkách a školách
případně, kde bude potřeba školky otevírat,
a kde rozhodně není dobrý nápad školku či
školu zavřít.
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• Péče o seniory - Data ze sčítání umožní
naplánovat kapacity v domovech důchodců,
hospicích a dalších sociálních zařízeních pro
seniory. Stejně tak podle nich může být optimalizována nabídka sociálních služeb pro
seniory (např. donášky obědů).
• Vakcíny pro očkování dětí - Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín pro
děti v České republice. Data ze sčítání jsou
klíčová především pro správné počty vakcín.
Pokud se jich objedná příliš moc, utrácí stát
zbytečně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, hrozí, že po nějakou dobu nebudou
k dispozici.
• Nabídka a poptávka na pracovním
trhu - Údaje o sčítání lidu přinesou podrobné
informace, jak je v kterých místech ČR kvalifikovaná pracovní síla. Jsou to velmi důležitá
data, která firmy kombinují s aktuálními informacemi z úřadů práce, když se rozhodují,
kde otevřou svoji pobočku či závod, aby v daném regionu našli zaměstnance s potřebnou
kvalifikací.
• Peníze z EU - Evropská unie bude členským zemím nově přerozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle výsledků sčítání lidu
v roce 2011. Země, která dodá nekvalitní,
neúplné či chybné údaje, se může připravit
o desítky milionů eur z evropské pokladny.
• Část výnosů z daní, která připadne
obcím - Ministerstvo financí využívá data ze
sčítání (průběžně upravovaná o aktuální demografickou statistiku) k přerozdělení podílu
výnosu z daní, který připadne obcím. Čím
více osob je v obci sečteno, tím větší má obec
nárok na peníze. V ČR se zatím tyto finance
přerozdělují podle trvalého bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní přiděluje
obcím podle tzv. faktického bydliště, tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti skutečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě
trvale hlášeni.
• Naši poslanci v EU - Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle výsledků sčítání
lidu 2011 ve všech zemích EU přepočítala
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mandáty v Evropském parlamentu.
• Hluk - Data ze sčítání jsou důležitá při
posuzování hlukové zátěže a při tvorbě hlukových map, které ukazují, jaká část obyvatel
je (a nebo v případě nových projektů může
být) zasažena nadměrným hlukem. Podle
těchto map se pak připravují protihluková
opatření a zároveň slouží jako podklad pro
žádosti o dotace na protihluková opatření.
• Faktické bydliště - Poprvé v historii
sčítání zjistí tzv. faktické bydliště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé bydliště je
v rámci EU české specifikum s velkým problémem – na adrese trvalého bydliště se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy
neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí.
Faktické bydliště je velmi důležitou informací pro starosty, kteří tak poprvé oficiálně
zjistí, kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí
bez ohledu na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto dat budou moci plánovat kapacity
škol, školek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopravu, občanskou vybavenost…
V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště a podle počtu fakticky bydlících
lidí (nikoliv trvale hlášených) se také budou
rozdělovat evropské dotace obcím na stavbu
kanalizací, opravu silnic apod.
• Živnostníci, podnikatelé a firmy získají díky sčítání velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé potřebovat jejich
služby. Data o technickém stavu domů a bytů
a jejich stáří jsou velmi přínosná například
pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro rekonstrukce, když se rozhodují, kde
budou podnikat a jaký sortiment zboží lidé
v dané oblasti potřebují.
• Národnostní menšiny - Sčítání lidu
je naprosto klíčové pro národnostní menšiny a jejich práva. Otázka na národnost je ve
formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale
pokud se v některé z obcí přihlásí k určité
národnostní menšině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona č. 128/2000 Sb.,
O obcích a podle zákona 273/2001 Sb.,
O právech příslušníků národnostních menšin
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právo na vícejazyčné názvy a označení a obec
musí zřídit výbor pro národnostní menšiny.
Menšiny mají v ČR také právo na užívání
jazyka národnostní menšiny v úředním styku
a před soudy, právo na výchovu a vzdělávání
v jazyce národnostní menšiny a další. Sčítání
lidu a počty přihlášených k dané národnostní
menšině jsou zásadním ukazatelem při prosazování práv národnostních menšin v ČR.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů
2011

Sčítání lidu krok za krokem
1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá
domácnost ve své schránce letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček
Informace o kontaktních osobách a místech,
kde bude uvedeno jméno sčítacího komisaře,
který formuláře přinese, číslo jeho průkazu
a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí
sčítání, bude možné ověřit v každé obci na
úřední desce. Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer
nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma.
Materiály budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6. března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude předkládat při
návštěvě v každé domácnosti společně s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes
rameno modrou tašku s velkým žlutým logem
České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do
25. března každou domácnost v ČR a předají
jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí
(včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou
v době rozhodného okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně).

35

Sčítání lidu

Nevíte si rady při sčítání?
bezplatná linka:
800 879 702

(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do
20. dubna 2011)

e-mail:
info@scitani.cz
web:
www.scitani.cz
Komisař přinese do domácnosti celkem
tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny členy domácnosti. Formuláře
vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři
dopředu předtištěno vaše jméno a příjmení.
Pokud vám bude formuláře předávat na jiné
adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně
do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné
formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si s vámi hned
domluví termín schůzky, kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do
P. O. Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku
formátu A4, žádné poštovné v tomto případě
domácnost neplatí)
Pokud komisaře kdokoliv požádá o pomoc s vyplněním, vždy mu vyjde vstříc a pomůže.
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Pro cizince a národnostní menšiny budou připraveny vysvětlivky v osmi jazycích
(angličtina, němčina, ruština, romština, vietnamština, francouzština, ukrajinština a polština).
3A) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích
formulářů, kde bude opět uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín
nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou
linku 800 87 97 02 a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení sčítacích formulářů
s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna.
V praxi bude sběrným místem jedna z větších
pošt ve vašem regionu.
4) Rozhodný okamžik
Tím je půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný okamžik.
Např. Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se nepočítá. Pokud
se ale narodilo hodinu před půlnocí, v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej
do sčítání uvést. Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
5) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte formuláře on-line, předáte
je komisaři osobně a nebo zda je odešlete
v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je
nutné odeslat či odevzdat formuláře do
14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
Nejjednodušší a nejrychlejší způsob, jak
formuláře odeslat, je internet. Od rozhodného
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Základní termíny
26. února

Začíná fungovat call centrum pro veřejnost,
na bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé obracet s dotazy a nejasnostmi
ohledně sčítání každý den od 8:00 do 22:00.
Sčítací komisaři začnou zároveň roznášet
domácnostem do schránek informační letáky
o blížícím sčítání. Zároveň s letákem vhodí
komisař do schránky lísteček s návrhem termínu, kdy do dané domácnosti přinese sčítací formuláře. Každá domácnost najde ve
schránce letáček nejpozději 6. března.

7. března

Sčítací komisaři začínají navštěvovat domácnosti a roznášet formuláře. Každý občan dostane zelený SČÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé
a uživatelé bytů dostanou navíc žlutý BYTOVÝ LIST a majitelé či správci domů ještě oranžový DOMOVNÍ LIST. Roznáška formulářů
končí 25. března 2011.

25./26. března

Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným
okamžikem sčítání. Informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti platné
v tento rozhodný okamžik. Lze začít odevzdávat vyplněné formuláře.

14. dubna

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odevzdat formuláře – ať už je budou odesílat přes
internet, poštou v obálce nebo osobně předávat sčítacímu komisaři.

20. dubna

Do tohoto dne mají všichni podle zákona odeKončí činnost call centra s bezplatnou linkou
800 87 97 02. Dále bude k dispozici pro informace o sčítání lidu číslo Českého statistického úřadu 274 057 777, které je v provozu
v úředních dnech. Stále bude také fungovat
informační email info@scitani.cz

okamžiku bude možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře
na internetu, potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na
papírových formulářích najdete vpravo dole
u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden
čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla
a písmena). Těmi se na www.scitani.cz při-
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hlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete
začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko
odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům
v pořádku doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro
on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud máte na svém počítači
nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se
formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc
sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů,
přijde komisař v domluvený čas formuláře
vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc
požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo a nebudete mít možnost být
v domluvený čas doma. Pokud vás komisař
nezastihne, najdete ve schránce Oznámení
o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů s návrhem, kdy se komisař pro formuláře
zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto
Oznámení uvedeno číslo na bezplatnou linku
800 97 87 02, kde je možné navržený termín
druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou P. O. Boxu
a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak můžete formuláře odeslat v obálce.
Úkolem sčítacího komisaře není pouze
roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci
každému, kdo nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného,
staršího či nevidomého člověka nadiktovat
a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů
2011
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Bezpečnost sčítání
Ochrana osobních údajů a zajištění bezpečnosti všech sbíraných dat, je nejvyšší
prioritou, kterou ČSÚ při sčítání lidu má.
Celé sčítání lidu připravujeme ve spolupráci
s Úřadem pro ochranu osobních údajů, jehož
specialisté se účastnili přípravy textu zákona
o sčítání lidu včetně dalších právních norem,
které se sčítáním souvisejí. Úřad provede
také kontrolu zpracování osobních údajů získaných při sčítání.
Ochrana sběru dat
Každá z cest, jak je možné vyplněné formuláře odevzdat, je zabezpečena jiným způsobem.
Ochrana skenování a zpracování do
elektronické podoby
Vyplněné papírové formuláře svezou speciální vozy České pošty do zabezpečeného
meziskladu a odtud pak pojedou dál do zabezpečeného skenovacího centra.
Ochrana archivace a vyhodnocení výsledků
Jakmile budou papírové formuláře naskenovány, dojde před samotným zpracováním
k jejich anonymizaci. To v praxi znamená, že
budou z databází odstraněna všechna jména
a rodná čísla. Z výsledků sčítání tak pouze
zjistíte, že např. v Bruntále v Jiráskově ulici
žije žena, které je 35 let, má dvě děti, každý
den dojíždí do práce vlakem do Opavy, vystudovala vysokou školu a narodila se v Ostravě,
ale nikdo už nikdy nezjistí, jak se jmenuje,
ani jaké má rodné číslo.
Po oskenování budou všechny papírové formuláře uschovány ve speciálně zabezpečených objektech a budou skartovány
specializovanou firmou, která má potřebné
bezpečnostní certifikáty od Národního bezpečnostního úřadu. Zákon o sčítání lidu říká,
že ČSÚ je povinen skartovat papírové formuláře do tří let od rozhodného okamžiku sčítání. V praxi počítá ČSÚ s tím, že papírové formuláře skartuje nejpozději do jednoho roku.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů
2011
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Třešnička

…a nyní odměna pro pilné čtenáře a milce historie. Nahlédneme totiž na vybraná data sečtená před rovným
stoletím v Poniklé a Nové vsi (nikoliv v tehdy samostatné Přívlace a na Jilmu). Jeho apoštolské veličenstvo císař
František Josef I. byl naštěstí nádherně zvídavý, takže se nám dochovaly doslova statistické perly:

Sčítání lidu a užitkových zvířat v Poniklé a Nové Vsi roku 1910
SČÍTÁNÍ LIDU
Počet domů obydlených
Počet domů neobydlených
Počet rodin
Obyvatelstvo trvale přítomné
Obyvatelstvo dočasně přítomné
Úhrn všech přítomných
Z těch mužského pohlaví
Z těch ženského pohlaví
Domovem příslušných v Poniklé
Domovem příslušných v jiné obci okresu jilemnického
Domovem příslušných v jiném okresu království Českého
Domovem příslušných v jiných zemích rakouských
Úhrn příslušníků rakouských
Domovem příslušných v zemích uherských
Úhrn příslušníků rakouskouherských
Náboženství římsko-katolického
Náboženství řecko-katolického
Náboženství evangelického augsburského vyznání
Náboženství evangelického helvetského vyznání
Bez vyznání
Obcovací řeč česká
Obcovací řeč německá
Domácí obyvatelstvo trvale nepřítomné
Domácí obyvatelstvo dočasně nepřítomné
Úhrn nepřítomných
SČÍTÁNÍ ZVÍŘAT DOMÁCÍCH
Počet kobyl
Počet valachů
Úhrnný počet koní
Býčci mladší 1 roku
Jalovice mladší 1 roku
Býčci starší 1 roku
Jalovice starší 1 roku, jež nejsou březí
Jalovice starší 1 roku, jež jsou březí
Krávy
Voli od 1 do 3 let neupotřebení k tahu ani na žír
Voli od 1 do 3 let upotřebení k tahu
Voli starší 3 let upotřebení k tahu
Úhrn hovězího dobytka
Kozy
Prasata podsvinčata do 3 měsíců
Prasata běhouni od 3 měsíců do 1 roku
Úhrn prasat
Počet úlů vesměs s dílem pohyblivým
Slepice, kohouti a kuřata
Husy

V Poniklé
236
2
421
1878
37
1915
923
992
1178
533
189
8
1908
7
1915
1796
2
105
1
11
1830
85
12
7
19

V Nové Vsi
22
1
36
149
2
151
72
79
103
34
14
151
151
139
12
151
-

Úhrn
258
3
457
2027
39
2066
995
1071
1281
567
203
8
2059
7
2066
1935
2
117
1
11
1981
85
12
7
19

5
42
47
39
85
39
22
44
292
3
16
6
528
280
7
22
29
98
1435
24

1
3
7
1
1
17
19
11
9
69
-

6
45
51
39
86
39
22
45
309
3
16
6
547
291
7
22
29
107
1504
24
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Z deníčku ponikelského ochotníka
Nejdůležitější divadelní událostí těchto dní
je bezpochyby instalace nového světelného
parku do Kantýny. Divadelní spolek J. J. Kolár
při TJ Sokol Poniklá si po letech odříkání a šetření doslova každého haléře konečně vyhodil
z kopýtka! Nákladem přesahujícím čtvrt milionu nahrazujeme zastaralý a neúnosně chudičký
světelný aparát zbrusu novým! Takováto investice je umožněna díky získání dotací (podrobně včetně vlajek popisuje ve svém článku
Radka Paulů) i ochotě divadelníků celý projekt
předfinancovat z prostředků jednotlivých členů
souboru.
Z kulturních poohlédnutí po akcích proběhnuvších před únorovou uzávěrkou zmiňme
trojici večerů při svíčce:
7. ledna - Večer při svíčce - Tajemství nepoznaného
Literárně dramatické zpracování povídky
významného prvorepublikového spisovatele
Jana Čepa nás provedlo pohnutým životním
osudem Jakuba Kratochvíla. Volné umělecké
ochotnické sdružení MONTALBAN z Jilemnice převyprávělo strastiplnou i krásnou pouť
hlavního hrdiny příběhu od kolébky až po
předčasnou smrt na bojišti I. světové války.
Lidsky hluboký a moudrý příběh snad oslovil
vnímavého posluchače.
14. ledna a 18. února - Večer při svíčce –
Cesta kolem světa

Jistý anglický gentleman potřeboval ve
Verneově románu na cestu kolem světa osmdesát dní. Příšerně spěchal!!! To Šárka Valdmanová si se svým milým podobnou cestu uměla
užít o poznání lépe. Více než osm měsíců cest
křížem krážem modrou planetou se za jeden
večer vypovědět opravdu nedá. Proto bylo poutavé vyprávění o této nevšední cestě rozděleno
do dvou samostatných večerů, ve kterých jsme
navštívili postupně skoro celou Jižní Ameriku,
Velikonoční ostrovy, Tahiti, Nový Zéland, Austrálii, Singapur, Kambodžu, Laos a Malajsii.
Spokojenost obecenstva s výkladem vystihl asi
nejlépe ctěný pan Filip Hedvičák, když pravil
18. 2. 2011, že prostě neexistovala možnost,
jak lépe tento večer strávit.
Cestopisné přednášky Miloše Holubce
A zvláštní poděkování zaslouží pan Miloš
Holubec, který připravil dvojici cestovatelských posezení o Blízkém východě: 12. ledna
v domě s pečovatelskou službou o svém studiu
na Kypru a o pohnuté současnosti tohoto středozemního ostrova vůbec; 13. ledna pro klub
důchodců a veřejnost cestu po Izraeli a fascinujících památkách jeho mnohovrstevnaté kultury. Je potěšitelné, že i další cestovatelé vyjádřili
úmysl podělit se o své zážitky i „mimo hlavní
vysílací čas“, tzn. v odpoledních hodinách pro
Klub důchodců, nebo pro DPS.

Miloš Holubec přednáší v Klubu důchodců o Izraeli.

39

Tomáš Hájek

foto: Tomáš Hájek
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Ponikelská kultura

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Ať jsme vidět a slyšet!

Tělocvičná jednota Sokol Poniklá získala finanční podporu na realizaci projektu „Ať
jsme vidět a slyšet!“, díky kterému bude pořízeno nové zvukové a audiovizuální vybavení.
Divadelní spolek J. J. Kolár organizačně
patří pod činnost Tělocvičné jednoty Sokol Poniklá. V posledních letech působí stále aktivněji, a to nejen na domácí scéně, ale i v blízkém
a vzdálenějším okolí, hostoval i na profesionálních divadelních scénách. V současné době
spolek využívá pro uvádění svých divadelních
her prostor sálu v obecní budově, která sloužila zároveň jak závodní jídelna a dříve patřila
k textilní továrně Seba. Tato budova pochází
z listopadu 1949 a od doby výstavby neprošel prostor divadelní scény a zázemí žádnou
významnou rekonstrukcí. Většina zařízení je
původní, a tedy i velmi zastaralá. Nejzásadnějším zařízením, které pro kvalitní interpretaci
herců spolek postrádá, je osvětlení a ozvučení.
V posledních letech se technické zázemí světel
a zvuku řešilo improvizovaným způsobem formou výpůjček nebo pořízením staršího zařízení
s nízkou kapacitou.
Protože ponikelští divadelníci působí aktivně a počet nastudovaných her, včetně hostování
mimo obec, stále narůstá, bylo nezbytné vybavit jej nezbytnou technikou. Z tohoto důvodu
předložila Tělocvičná jednota Sokol Poniklá na
jaře 2010 žádost o dotaci na pořízení potřebného technického vybavení do Místní akční skupiny „Přiďte pobejt! o. s.“. Žádost na podporu
projektu „Ať jsme vidět a slyšet!“ byla podpořena. Příslib dotace ze Státního intervenčního
fondu, který administrativně zajišťuje Program
rozvoje venkova, byl smluvně ošetřen na konci
prosince 2010. Již na začátku ledna 2011 proběhlo poptávkové řízení po dodavateli požadovaného vybavení. Dodavatelem se stala firma
Prodis Vrchlabí a na konci února již proběhla
samotná instalace objednaných součástí zvukové i audiovizuální techniky. V rámci pro-

jektu, jehož celkové náklady činí 280.000,-Kč
bylo pořízeno kompletní přenosné osvětlení
divadelní scény (základní, bodové osvětlení,
barevná světla RGB, stojany pro osvětlení),
dataprojektor pro doplňování scény obrazem
a prostorové mikrofony.
Projekt bude ukončen v březnu 2011 a přislíbené dotační prostředky by se měly do čtyř
měsíců vrátit zpět na účet realizátora projektu
– Tělocvičné jednoty Sokol Poniklá. Předfinancování celé akce proběhlo díky pochopení
členů divadelního spolku J. J. Kolár, kteří společně bezúročně zapůjčili potřebnou finanční
částku na dobu šesti měsíců. Všichni pevně
doufáme, že nové vybavení bude sloužit nejen
divadlu, ale i dalším aktivitám v obci, a to co

Kalendář akcí
Sobota 12. března divadelní představení Kapustnica - 19.00 - Kantýna
sehraje nejlepší slovenský ochotnický spolek
– divadlo Comedia z Popradu dle slavné francouzské komedie Zelňačka známé z filmového zpracování s Luisem de Funesem v hlavní
roli.
MIMOŘÁDNÁ DIVADELNÍ UDÁLOST!
předprodej vstupenek na OÚ Poniklá a v IC
Jilemnice

Neděle 13. března dětský Maškarní bál – 14.00 – Kantýna

pořádají ponikelští jeskyňáři

Čtvrtek 17. března – Kabinet kerkonošské slovesnosti – 18.00 – OÚ

ustavující veřejná valná hromada nového ponikelského spolku.

Úterý 5. dubna – 4. zasedání ZO
– 18.00

místo i program upřesníme.
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možná nejdéle. Takto kvalitní zvukové a audiovizuální vybavení je pro ponikelské spolky
mimořádné a jeho pořízení by bez získané podpory nebylo možné.
Celkový rozpočet projektu: 280.000,-Kč
Získaná dotace z PRV: 252.000,-Kč
Vlastní podíl žadatele: 28.000,-Kč

Chtěla bych vás pozvat na návštěvu místní
knihovny. Nyní snad už žádné stěhování nehrozí, tak se snažím dát knihovně trošku kulturnější
kabát. Můžete se přijít jenom podívat. Z dolení
části obce jede autobus ve 14 hod. a zpět můžete jet v 16 hod od kostela. V knihovně si můžete
posedět, prohlídnout knížky a třeba si nakonec
i něco půjčíte. Poplatek je děti 20 Kč, dospělí
30 Kč na celý rok.
Těším se na každého nového čtenáře.

Radka Paulů

Naše knihovna

Višňáková

Vážení ponikelští občané.

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA BŘEZEN A DUBEN 2011

*

sobota 5.3. v 19.45 h.
NA
Americká komedie (100 min.).

DORAZ

*

*

přístupný (12)
Vstupné 60,- Kč

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

sobota 12.3. v 17.15 h.

SHREK Zvonec a KONEC

přístupný

Animovaná širokoúhlá dobrodružná komedie-pohádka pro všechny v českém znění (92 min.). Vstupné 60,- Kč
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.3. v 18.00 h. ! FOTŘI JSOU
Americká komedie v českém znění (98 min.).

LOTŘI

přístupný
Vstupné 65,- Kč

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

sobota 26.3. v 19.45 h. DÍVKA,
Švédské kriminální drama (129 min.).

KTERÁ SI HRÁLA S OHNĚM

přístupný (15)

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

sobota 2.4. v 17.15 h. LETOPISY NARNIE: Plavba Jitřního poutníka
Americký širokoúhlý dobrodružný film v českém znění (114 min.).
přístupný

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

sobota 9.4. v 18.00 h. ! GULLIVEROVY CESTY
Americká širokoúhlá dobrodružná komedie v českém znění (84 min.).

přístupný
Vstupné 65,- Kč

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

sobota 16.4. v 19.45 h.

DÍVKA, KTERÁ KOPLA
DO VOSÍHO HNÍZDA

Švédské kriminální drama (146 min.).

přístupný (15)
Vstupné 60,- Kč

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

sobota 23.4. v 18.00 h. OPRAVDOVÁ
Americký širokoúhlý western (109 min.).

KURÁŽ

přístupný (12)
Vstupné 60- Kč

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

sobota 30.4. v 17.15 h. NEVINNOST
České širokoúhlé drama režiséra Jana Hřebejka (102 min.).

přístupný

středa 4.5. v 19.45 h.
CIZINEC
Americké širokoúhlé drama (105 min.).

přístupný

sobota 7.5. v 18.00 h.
NA VLÁSKU
Americký animovaný rodinný film v českém znění (100 min.).

přístupný

středa 11.5. v 19.45 h.
VARIETÉ
Americký širokoúhlý hudební film (116 min.).

přístupný

Vstupné 65,- Kč

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

Vstupné 70- Kč

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

Vstupné 70- Kč

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

Vstupné 70,- Kč

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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3. ročník

Jarního turnaje ve
Stolním tenisu
Pořádá :

TJ SOKOL Poniklá

Kde :
Kdy :

Sportovní hala Poniklá
Neděle 27.3.2011

Přihlášky :

Pouze neregistrovaní hráči stolního tenisu

Časový harmonogram :
8:00 – 8:45 Prezence
9:00 Začátek turnaje
Startovné :

50,- Kč do 19.3.2011 (předem)
80,- Kč na místě
Každý hráč přinese jednu cenu do tomboly, tato
bude losována mezi účastníky na konci turnaje

Kategorie :

Děti do 15 let (žáci ZŠ)
Ženy
Muži
Neomezený turnaj ve čtyřhře

Pravidla budou zveřejněna na začátku turnaje
Medailisté všech tří kategorií budou odměněni věcnými cenami.
Občerstvení samozřejmě bude!

Přihlášky se startovným přijímá:
Soukup Ladislav , 512 42 Poniklá 238
tel. 481 585 134, 777059389
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Pravda o černých baronech
V padesátých letech se nedostávalo v ČSR
uhlí, zkrátka neměl ho kdo v dolech nakopat.
A tu přišel na spásný nápad prezident republiky
Klement Gottwald a jeho zeť, ministr národní
obrany JUDr. Alexej Čepička, že by uhlí mohli
nakopat vojáci. Tento protizákonný návrh ještě
schválil smutně proslulý Bedřich Relcin, který
později skončil na šibenici. A tak byly utvořeny útvary PTP – pomocné technické prapory.
A k nim byli povoláni na „dobrozdání“ místních
nebo městských národních výborů politicky
nespolehliví vojáci. Nyní mi, čtenáři, dovolte,
abych se obšírněji zmínil o těch, kterým se dostalo té „cti“ u PTP sloužit.
Nejvíce nás bylo, co jsme měli v posudku
napsáno „rolnický původ“. Ostatně z 244 nevinných lidí, kteří byli v padesátých letech popraveni, bylo nejvíce rolníků nebo mužů rolnického původu. Na druhém místě to byli synové
živnostníků. Zde stačilo, když byl otec trafikant
nebo matka hokyně a synáček narukoval k PTP.
Také tu byli synové rodičů, kteří vlastnili majetek, stačil rodinný dům. Početnou skupinu tvořili vysokoškoláci, kteří byli z politických důvodů vyloučeni z vysokých škol. Jen málokterému se po „vojně“ podařilo studium dokončit.
Další skupinu tvořili duchovní a věřící. Běda
mládenci, který před vojnou chodil do kostela!
A dál tu byli příslušníci jiných politických stran
než KSČ. K PTP byli též povoláni ti, kdo byli
jiné národnosti než české a slovenské. A ještě tu
byli rebelové. Jim se stále něco nelíbilo. Také
byli k PTP povoláni muži nebo jejich příbuzní,
kteří ve druhé světové válce bojovali na západní
frontě. Nesmím zapomenout na učitele a profesory. Ti se dostali k našim útvarům proto, že
málo vtloukali do hlavy žákům a studentům
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marxismus. A i ten voják, který měl příbuzného v zahraničí (stačil bratranec), byl povolán
k PTP. Ti mladí muži, kteří se pokusili o ilegální
přechod státní hranice a byli při tom dopadeni,
rovněž sloužili u PTP. Nejméně početnou skupinu tvořili šlechtici, baroni a hrabata. Zvláštní
skupinu tvořili ti, kteří měli od obce či města
v posudku napsáno „z ostatních důvodů“. Oni
marně pátrali, proč u PTP jsou. Velmi jsme my
mladí litovali ty, kdo byli k PTP povoláni na paragraf. Zde ať mi čtenáři prominou, že si číslo
toho paragrafu nepamatuji. To byli vesměs starší muži, kteří měli základní vojenskou službu
dávno za sebou. Tak se stalo, že mezi námi byli
vojáci, kteří se narodili v 19. století!
Pomocné technické prapory byly tzv. lehké,
kde vojáci pracovali na stavbách, a těžké, kde
pracovali v dolech, v podzemí.
Vojenská služba u PTP trvala dva roky. Ale
ti, kdo dostali z obce či z města do posudku
„návrat nežádoucí“, sloužili déle. Já kupříkladu
plných třicet měsíců a deset dnů. Bylo to v Petřvaldě u Karviné v letech 1951-1953.
Ti, kteří četli knížku Miloslava Švandrlíka
„Černí baroni“ nebo zhlédli stejnojmenný film,
mohou snadno nabýt dojmu, že jsme si užívali
legrace s hloupými důstojníky, vytloukali hospody a chodili za ženskými. Je sice pravda, že
naši velitelé byli s intelektem na štíru, ale o to
byli krutější. V tomto směru hlavně vynikal velitel praporu Slovák Michal Lukáč a velitel roty
nadporučík, později kapitán Jaromír Grešek,
který vojáky nepouštěl ani k zubnímu lékaři,
i když se jednalo o bolestivý případ.
Náš tábor byl obehnán ostnatými dráty
a hlídali nás strážci s ostře nabitými samopaly
a cvičenými psy.
A jaký byl náš denní režim?
Bylo to osm hodin práce na dole, dvě hodiny výcviku v terénu a dvě hodiny politického

Pod horami - leden - únor
školení. Na práci na šachtě jsme nebyli zacvičeni, na bezpečnost práce se moc nehledělo, na
některých úsecích se pracovalo v rychlém tempu, proto docházelo k častým úrazům, někdy
bohužel i ke smrtelným.
A zatímco my jsme sloužili beze zbraně
u útvaru PTP, naše rodiny doma byly krutě pronásledovány.
Jediným štěstím pro nás bylo, že se odebrali
na věčnost sovětský krutovládce Josef Vissarionovič Stalin a hrobař národa Klement Gottwald.
Jinak bychom svůj bídný život skončili v sovětských koncentračních táborech na Sibiři.
Po propuštění do civilu nás čekalo další šikanování…
Ačkoliv to zní jako zlý sen, to, co jsem zde
vylíčil, se skutečně stalo, a to v polovině dvacátého století ve Střední Evropě…

Ostatní
S úctou vzpomínáme na kamarády, kteří
v dolech padli, a na ty, kteří se kvůli popsaným
útrapám dnešních dnů nedožili.
Čest jejich památce.
I kdyby našim pronásledovatelům odpustil
Bůh, my nikdy!
Černý baron Bohuslav Skalský z Poniklé

Tříkrálová sbírka 2011 v naší obci
Již se i v naší obci stalo tradicí, že počátkem ledna se zde koná Tříkrálová sbírka, kterou
pořádá Charita České republiky. V Poniklé se
jí zúčastnilo rekordních pět skupinek koledníků, ve složení tři králové + doprovod, které
dohromady vybraly úctyhodných 15 690 Kč
(pro porovnání: loni chodily tři skupinky, jež
vykoledovaly 12 828 Kč). Díky velkému počtu

V Poniklé se jí zúčastnilo rekordních pět skupinek koledníků, ve složení tři králové + doprovod,
které dohromady vybraly úctyhodných 15 690 Kč.
foto: Miloš Holubec, ml.
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koledníků bylo možno obejít většinu zdejších
domů, byť bohužel ne všechny. Tímto se tedy
omlouváme lidem, které jsme z organizačních
důvodů nenavštívili. O to více je třeba si cenit
skutečnosti, že někteří z vás, které jsme již nezvládli navštívit, přinesli svůj příspěvek dodatečně.
A k čemu vybrané peníze poslouží? Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám
s dětmi v tísni a dalším potřebným především
v regionech, kde se sbírka koná. Jen namátkou jmenuji materiální vybavení hospiců,
mateřských center, pečovatelských služeb, občanských poraden, dále jdou peníze na nákup
zdravotního materiálu, pomůcek pro handicapované, příspěvky na chod různých sociálních
zařízení apod. Část peněz šla také na pomoc
obětem ničivého zemětřesení na Haiti či na výstavbu domků pro chudé indické rodiny, které
přišly o střechu nad hlavou při záplavách v indické Karnatace. Velice konkrétně o záměrech
sbírky v královéhradecké diecézi píší internetové stránky http://www.trikralovasbirka.cz/
zamery-sbirky/ a http://hk.caritas.cz/trikralova-sbirka/kde-sbirka-pomaha/.
Celkově se na území České republiky
při letošní Tříkrálové sbírce 2011 vybralo
72 575 318 Kč, což je vůbec nejvyšší výnos
v dosavadní historii této sbírky. Jen pro porovnání, loni se vybralo 68 715 338 Kč a v roce
2001 činil výsledek 31 925 317 Kč. Výnos se
tedy za deset let více jak zdvojnásobil.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci,
kteří věnovali svůj volný čas pro pomoc druhým. Jménem Charity České republiky také
děkuji jejich doprovodu, ale zejména vám, ponikelským občanům, kteří jste opět prokázali
svoji štědrost a potvrdili skutečnost, že český
národ v případě potřeby dokáže nezištně pomáhat lidem v nouzi.
Miloš Holubec ml.
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Včelařské hodnocení roku 2010
Jaro přišlo poměrně pozdě. Netrpělivě
jsme očekávali první letovou aktivitu včel –
jarní prolet. Zazimovali jsme v roce 2009 poměrně silná včelstva, která jsme ošetřili proti
největšímu současnému nepříteli včel – roztoči
Varroa destructor – fumigací přípravkem Varidol FUM. V únoru nám přišly výsledky rozboru zimní měli,které nám ukáží, jaký je výskyt
tohoto roztoče v zimním chumáči včelstev.
Z výsledků vyplynulo, že u 2 včelařů je výskyt
roztoče vyšší, než stanovuje směrnice veterinární správy, a tak jsme u těchto včelařů provedli
jarní přeléčení včelstev.
Opožděný nástup jara byl pozvolný a takový byl i rozvoj včelstev. Při jarních prohlídkách
byl zjištěn i nízký stav zásob a tak řada z nás
přikrmovala cukerným roztokem nebo medocukrovým těstem. Jak šla včelstva pomalu
do síly, nedokázala využít jarní snůšku z jívy
a vrby a nakonec i z květů ovocných stromů.
Už to vypadalo, že nebudeme mít co vytáčet,
protože včelstva co přinesla, tak to spotřebovala. Záchranou byl nakonec výskyt medovice
na ovocných stromech, která nahradila snůšku
květového medu. Většina včelařů nevytočila
žádný světlý květový med, ale tmavý medovicový. Celkem jsme vytočili 1976 kg medu. Na
tomto výsledku se podílelo 24 včelařů, kteří
chovají 149 včelstev.
Nyní už s netrpělivostí o čekáváme, jaký
bude průběh roku letošního.
Jednatel Petr Holubec

 čerpadla do vrtu
 automatické vodárny
 hadice

www.cerpadlavrchlabi.cz

Provozní doba: pondělí – pátek 7.00 – 17.00 hod.

ČERPADLA VRCHLABÍ, s.r.o., Krkonošská 1107, 543 01 Vrchlabí, tel.499 421 158 ,

Dále pro Vás zajistíme prodej, servis a montáž všech druhů čerpadel
prodej strojírenských dílů – ložiska, těsnění, řemeny, lepidla, hadice

 kalová čerpadla
 kalová čerpadla s řezákem
 drenážní čerpadla

PŮJČOVNA ČERPADEL

Pod horami - leden - únor
Inzerce
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Pod horami - leden - únor
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Inzerce

dne 12.3.2011
v 19.00
v Poniklé

Kulturní dům "Kantýna"
(u hlavní silnice
naproti
bývalé přádelně)

Kapustnica,
aneb Zelňačka, jak ji známe v podání Luis de Funese,
je baladou pro všechny smysly.
Slovenština ji zde naplňuje pikantností a zemitostí, zůstává
však vtipnou a srozumitelnou
každému divákovi. V podání
divadla Commedia je důkazem,
že živočišná zemitost pozemšťanů
konfrontována se životem mimozemšťanů v podobě skoro bezbranného Ufónika, stvrdí to, že
znamenitá kapustnica–zelňačka
může být zdrojem radosti.
Nenechejte se tedy o svou porci
radosti připravit a přijďte...

