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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
společně se začátkem roku 2013
otevíráme již 159. číslo našeho obecního zpravodaje. Je to číslo vskutku nabité. Od informací z obecního dění, přes
střípky z místní školy a školky se přeneseme až k pojednání o letošním masopustu, dozvíme se o nové ponikelské
knize a v neposlední řadě si vychutnáme 1. díl pětidílné ságy o ponikelských
včelařích, kteří letos oslaví svou první
stovku.
Ve společenské kronice, a na to
bych rád upozornil, se ze statistiky dozvíme, že je nás opět o 12 méně. Pokud
se nám nepodaří tento trend zastavit,
tak za 95 let opustí naši obec poslední
občan. A to se doufám nestane.
Také bych se zde chtěl omluvit kvůli nemalému zpoždění paní Kavánové
a paní Kadavé za to, že musely tak
dlouho čekat na otisknutí poděkování
panu Josefu Šimůnkovi za jeho neuvěřitelných 100 dosažených odběrů krve.
Příjemné předjaří při listování naším zpravodajem Vám za redakci přeje,
Marek Kulhavý – redaktor

inzerce:
Helena Hnyková, Poniklá 58
Provádí:
Masáže
Baňky
Lávové kameny
Parafínové zábaly na ruce
Rašelinové zábaly
Objednat se můžete na telefonním čísle:
724 546 260
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číslo: 159, ročník 42
registrační číslo:
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vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 4. 2013
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
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:
Titulka – čp. 347 – nejseverovýchodnější výspa
Poniklé – tzv. Ovčáry
foto: Miloš Jakoubek
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období leden – únor 2013
Vážení ponikelští sousedé,
před rokem jsem Vám zde psala, že
obecní rada se na svých zasedáních sešla
již padesátkrát a nyní po 12 měsících můžu
směle sdělit, že počet našich jednání přesáhl
magickou stovku! Každé takové jednání trvá
někdy hodinu, někdy dvě, ale i tři hodiny.
Někdy jsou na jednání věci důležité, méně
důležité, smutné, ale i veselé. A o čem jsme
jednali v době od vydání poslední čísla Pod
horami? Tak o tom si můžete přečíst na
řádcích níže.

Veřejné osvětlení
V prosinci jste možná zaznamenali, že
jsme po mnoha letech přišli o služby pana
Antonína Holubce, který bohužel vzhledem ke svému špatnému zdravotnímu
stavu musel opustit post správce veřejného
osvětlení. Jeho nástupci se stali pan Josef
Holubec a Pavel Klikorka, správcovství
veřejného osvětlení vykonávají společně,
aby bylo možné zajistit zástup v případě
nepřítomnosti jednoho z nich a spolupráci
při větších opravách.

Přidělení volných bytů
Rada obce přidělila volné byty, konkrétně
byt v čp. 303, byt v čp. 60 a byt v čp. 54. Byt
v čp. 303 prochází po dohodě s nájemcem
komplexní rekonstrukcí. Z obecního rozpočtu
bylo proplaceno vyvložkování komínu, instalace krbových kamen s výměníkem a výměna
radiátorů v celkové hodnotě cca 100 tis. Kč.
Zbytek rekonstrukce v hodnotě cca 300 tis.
Kč si nájemce financuje sám, obec mu náklady bude kompenzovat odečtem na nájemném
(předpoklad odečtu na cca 8 let, pokud nebude
změněna výše nájmu). V nájemní smlouvě je
ustanoveno, že pokud nájemce byt na vlastní
žádost opustí, nedojde k vyplacení nákladů
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jednorázově, ale nájemci se bude splácet pravidelná měsíční částka. Vzhledem k výši investice do tohoto bytu si nájemce nebude po dobu
umořování pohledávky uplatňovat požadavek
na čerpání domovního fondu (20 % z vybraného nájemného).

Dotace na Kantýnu
Příjemnou zprávou bylo oznámení
ministra životního prostředí o schválení projektu obce Poniklá pod názvem
„Snížení energetické náročnosti a změna
zdroje tepla objektu kulturního domu
v Poniklé“. Celkové náklady projektu dle
žádosti o dotaci činí 4 198 892 Kč, z toho dotace z Fondu soudržnosti činí 3 507 433 Kč
a ze SFŽP 206 319 Kč. Administraci projektu
zajišťuje pan David Tauchman ze Studence
(autor žádosti o dotaci). Nyní probíhají
práce na dopracování prováděcího projektu
včetně podrobného výkazu výměr a příprava
zadávacího řízení. V letošním roce se tak
kulturní dům Kantýna dočká nových okenních výplní, zateplení a výměny kotle.

Další získané dotace
Obec dále obdržela vyrozumění
o přidělení dotace na výkon pečovatelské
služby pro rok 2013 ve výši 185 000 Kč.
Tato dotace bude využita na úhradu části
platu pečovatelky v DPS Poniklá.
V letošním roce proběhne také realizace projektu „Restaurace kulturních
památek Přívlaky“, obec uzavřela smlouvu
o dílo s restaurátorem panem akademickým
sochařem Jiřím Kašparem. Hodnota díla
je 76 729,– Kč, z toho restaurování sochy
sv. J. Nepomuckého činí 59 314,– Kč a restaurování Pomníku padlým 17 415,– Kč, termín předání díla je stanoven do 31. 8. 2012,
záruční doba je stanovena 3 roky.
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Sportovní areál Homole
Čerpadla Vrchlabí (nájemci areálu
Homole) předložila radě obce přehled
investic do majetku obce Poniklá.
Do obecního majetku bylo proinvestováno
(od začátku nájmu) cca 1,8 mil. Kč
(dokončení
zasněžovacího
systému,
zajištění pískové filtrace koupaliště, úpravy
bufetu a venkovního pultového prodeje,
osvětlení příjezdové cesty, dostrojení vleku,
molo a přístřešek u koupaliště, interaktivní
mapa). Do vlastního majetku Čerpadel
Vrchlabí bylo investováno cca 1,1 mil. Kč
(strojní vybavení, informační technologie,
bezpečnostní prvky).
V letošním roce projde aktualizací
velkoplošná pohledová mapa umístěná u autobusové zastávky U kostela. Aktualizaci

Sportovní areál Homole

Obecní rada
provede Svazek obcí Krkonoše, rada na tuto
akci odsouhlasila finanční spoluúčast obce
ve výši 30 % z celkových nákladů.

Nákup houkačky
Rada obce schválila nákup zábleskové
aerodynamické rampy Vision Alert řada
60 Evolution v ceně 25 882 Kč. Maják bude
použit pro osazení na nové výjezdové vozidlo požární jednotky.
Vážení
ponikelští
sousedé,
celá
obecní rada Vám přeje příjemné prožití
velikonočních svátků! Akce „Poslední
skluz“ zvěstuje, že paní Zima už pomalu
předává svoji vládu jaru, a tak si společně
užijme příchod prvních hřejivých paprsků
sluníčka. Spolu s vámi se na jaro těší,
Petra Novotná – místostarostka

foto: Marek Kulhavý
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
V minulém čísle zpravodaje jsem slíbil, že
Vám dnes předestřu cosi jako Zprávu o stavu
obce. Výpověď, která by shrnula zásadní děje
v obci v roce 2012 a v podstatě by zhodnotila
dovršenou polovinu mandátu současného zastupitelstva – a také zdůraznila hlavní oblasti, na
něž bude třeba se zaměřit do budoucna. Pokusím
se být stručný, věcný a snad i objektivní.

Největší investice
Největší investicí loňského roku bylo pokračující
umořování zadlužení obce. Snížením dluhu
o 1,4 mil. Kč (plus splátkami úroků) se podařilo
dodržet plán oddlužování obce i přes ne příliš
příznivý daňový výnos. Díky tomu byly ze
zástavy u České spořitelny vyvázány objekty čp.
54 + 55 (pošta), čp. 204 (obřadní síň) a čp. 265
(Kantýna).
Mimořádné a nezbytně nutné investice zaznamenal Sportovní areál Homole, kde do obecního majetku nájemce investoval 1,8 mil. a obec
pak 1,2 mil. do přístupové komunikace a dvou
parkovišť. Díky těmto akcím a díky novému provozovateli se významně zvýšila atraktivita vleku
i koupaliště a obec se zbavila pro ni dlouhodobě
ztrátové aktivity.

Cesty
Stav mnohých cest je žalostný a nelze očekávat,
že se podaří ho rychle změnit. K tomu by bylo
třeba prostředků, jichž se obci nedostává. Vedle
cesty na Homoli tak byl loni opraven alespoň
úsek u mateřské školy (300 tis. Kč) a provedeny
jednodušší opravy méně frekventovaných cest
ke kancelářím HD, na Jilmu, ke garážím u Jizery atd. (cca 150 tis. Kč. plus práce obecních
zaměstnanců). Pro rok letošní předpokládá obec
do oprav komunikací investovat 700–800 tis. Kč.,
přičemž prioritu bude mít oprava cesty k bytovce u
Kaštanu, komunikace na Přívlace k soše Sv. Jana
Nepomuckého, komunikace dotčená výstavbou
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vodovodu k pensionu Klára (tedy úseky dnes již v
podstatě nesjízdné!), případně další…

Vodovody a kanalisace
Relativně slušné provozní výsledky jsou
podrobněji pojednány v zápise ZO, nemá tedy
cenu je zde opakovat. Spíše si chci povšimnout, že
si tato oblast vyžádá do budoucna nemalé výdaje
na nezadržitelně stárnoucím majetku. Hlavním
úskalím jsou dnes dvě menší ČOV (Přívlaka
a Cementárna), jejichž stav je dlouhodobě
neudržitelný, a které je třeba významně mo
dernizovat. A nebo spíše, a pro tuto eventualitu
je již rozpracovávána studie, zrušit dvě menší
ČOV a napojit je na ČOV centrální. Připravený
projekt za (velmi hrubým odhadem) 3 mil. Kč by
nutně předpokládal hledání dotačních prostředků
na spolufinancování. Stav vodovodů je i přes jejich stáří celkem uspokojivý, poruch je naprosté
minimum. Proto převážil názor investovat letos
prostředky do mírného rozšíření sítě směrem
k pensionu Klára. Tento projekt je plánován
a slibován již tolik let, že si realizaci zaslouží
(a je důležitý proto, že přivádí pitnou vodu do
celkem hustě obydlené oblasti, kde jsou s jejím
získáváním závažné těžkosti).

Odpady
Jsou též popsány v zápise ZO. Zdůrazním pozitivní trend tvorby stále menšího a menšího(!)
množství směsného odpadu, který má za následek opětné meziroční snížení poplatků od
občanů (pochopitelně záleží na každém jednotlivci, jak dalece se mu podaří jeho produkci odpadu optimalizovat).

Informování obyvatel
Strašlivě mne mrzí, když někdo řekne, že se
nemohl zúčastnit společenské akce v Poniklé
z důvodu, že o ní nevěděl. Internetové stránky,
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cancálek, rozhlas, vývěsní tabule… Popořádku:
I nové internetové stránky nabízejí přehledně
informace o plánovaných akcích a je velmi
snadné přihlásit se k odběru upozornění na tyto
akce pomocí elektronické pošty. Tuto volbu
doporučuji všem, kteří vládnou internetem, jako
naprosto ideální! Cancálek je velmi důležitým
médiem, ačkoliv vzhledem k jeho dvouměsíční
periodicitě se mnohdy nutně stává spíše kronikou dějů minulých (neb velká část akcí je
plánována na poslední chvíli a nemá tak šanci
být inserována). Rozhlas čekají letos významné
změny, kdy se amplióny vrátí zpět na sloupy,
tudíž nebude příjem zpráv podmíněn vlastnictvím speciálního aparátu. Ve spolupráci s městem
Jablonec nad Jizerou bude v Poniklé v rámci
protipovodňové ochrany zejména do rozhlasu
a protipovodňového čidla investováno letos
1,3 mil. – z toho 90 % kryje dotace. Nu a vývěsní
tabule, jakkoliv mnohdy „přetížené“ mnoha
plakáty a černými výlepy reklam, jsou celkem
spolehlivým vodítkem po tom, co nás čeká. Jsem
rád, že alespoň část lidí, kteří plakáty vylepují,
používají rozum – aktuální plakáty kolegů
nepřelepují, staré plakáty kolegů naopak sejmou.

MŠ a ZŠ
Dvěma miliony korun musí obec dotovat chod
svých školních zařízení. Jakkoliv je to částka
značná, panuje mezi zastupiteli (a doufám, že
i mezi občany) jednoznačná shoda na důležitosti
udržení těchto institucí pro plnohodnotný chod
obce. Po prokazatelných úsporách po zateplení
školy schválilo zastupitelstvo přípravu obdobného projektu pro MŠ.

Knihovna
Po spojení školní a obecní knihovny, které znamenalo významné obohacení knižního fondu
(zejména starší literatury), je třeba upřít síly
k rozšíření fondu o nové tituly. To se děje jednak
výtečným programem semilské knihovny formou tzv. putovních knižních fondů, jednak nákupem nových knih. Třetím rokem zvyšující se

Obecní hlásný
výdaje na nákup nových knih dosahují letošních
20 tis. Kč. A přesto, že snad někdo namítne, že
je to zbytečně mnoho, spatřuji nutnost v dalším
navyšování tohoto ušlechtilého vydání.

Památky
V roce 2012 byla provedena podstatná část
náročné rekonstrukce významné barokní
památky sochy sv. Jana Nepomuckého u návsi. Letos bude po třech letech dílo konečně
dokončeno, když celkové náklady dosáhnou cca
700 tis. Kč (z toho se valnou většinu podařilo
získat z různých dotačních titulů). Obci se tím
do příštích dvou let uvolňují ruce pro postupnou
(a již výrazně jednodušší a levnější) restauraci
dalších cenných památek.

Spolky
Spolky dělají obci radost a čest! Granty
rozdělené v roce 2012 byly řádně vyúčtovány
a velmi účelně využity. Proto na letošní rok
byla tato částka ztrojnásobena, protože zastupitelstvo se jednomyslně shodlo, že tuto mízu
vesnického života podporovat musíme! I do
dalších let předpokládám prostředky poskytnuté
prostřednictvím Grantového programu obce
Poniklá za vůbec nejúčelněji vynaložené.

Kultura
Zde přijímám oprávněnou kritiku, že obec do kultury (krom zavedení pravidelného účinkování
divadelních souborů) téměř neinvestovala!
Hlavní oblast zájmu – Kantýna, se totiž dočká
výz-namné rekonstrukce až v letošním roce, a až
poté bude následovat postupné upravování tohoto Chrámu múz. Nepříjemným překvapením
je postupně se snižující zájem o návštěvu divadel, přestože mnohdy v Kantýně hrají soubory
opravdu dobré! V této souvislosti se nabízí
zmínit výročí 150 let ponikelského ochotničení,
které proběhne roku 2014. Chápete jistě, že by
bylo vhodné právě k tomuto datu směřovat celkové „zkulturnění“ Kantýny.
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Tělovýchova
Naproti tomu podpora tělocvičných aktivit
dosahuje (snad až paradoxně) již nyní částek
velmi značných! Jen v roce 2012 se jednalo
o již zmíněné úpravy Homole, ale také o vybudování hřišťátka před tělocvičnou u ZŠ (letos
bude doplněno o basketbalový koš) a o výkup
pozemků na hřišti u Jizery. Nepodařilo se zatím nicméně sehnat peníze na tužbu mnoha
sportsmenů – atletickou dráhu na hřišti Na
Kozinách.

Pečovatelská služba
Pečovatelská služba se od loňského roku
připravuje na větší možnosti při poskytování
terénní služby. Bude záležet na Ponikelácích,
budou-li mít o tyto služby zájem. Více v samostatném článku dále v listu.

Osvětlení
Je třeba doznati, že některé úseky veřejného
osvětlení (zejména ve střední části vsi) již pomalu začínají splňovat rysy pro zápis do technické památkové rezervace. Na druhou stranu
je třeba říci, že propočty možných úspor zavedením nových LED svítidel ukazují, že návratnost by byla s ohledem k současné relativně malé
spotřebě velmi dlouhá a je sporné, zdali by se
toto vůbec vyplatilo! I proto je zatím odkládána
rozsáhlejší výměna lamp, ta bude probíhat pouze
v případě výměny taktéž archaických sloupů,
k čemuž se zatím ČEZ ne a nemá. Takto tedy
bylo vyměněno v roce 2012 několik lamp a vedení na Přívlackém kopci (cca 70 tis. Kč).

Hřbitovy
Další oblast, která ještě čeká na opravy. Postupně
je sice upravováno zázemí ve smuteční síni,
nelze ale nepřehlédnout žalostný stav oplocení
obou hřbitovů, jakož i neuspokojivý stav části
hřbitovních dřevin.
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Společenská kronika

Zázemí Drobných služeb
Tak to je ovšem velká bolístka! Pohled na
„sběrný dvůr“ za farou je asi tím nejhorším, na
jaký může návštěvník naší vsi natrefiti. Snažíme
se nalézt řešení (i ve spojitosti s využitím staré
hasičské zbrojnice) a doufáme, že budeme
úspěšní. Pro první úpravy areálu jsou vyčleněny
finance již pro letošní rok.

Bytové hospodářství
Je podrobně pojednáno v zápise ZO. Důsledně
se držíme slibu, že veškeré nájemné bude zpět
investováno do bytového fondu.

Zdravotní středisko
V loňském roce vybudovaný bezbariérový vstup
bude letos doplněn o schodiště, předpokládá se
také výměna oken na přístavbě budovy (ta byla
slíbena již v roce loňském, ale z důvodu celkového odložení rekonstrukce Kantýny se jevilo jako
výhodnější posečkat a okna pořídit s očekávanou
výraznou množstevní slevou na velkou zakázku
u Kantýny). Předpoklad obnovení zubní ordinace je, bohužel, za současné situace na stomatologickém trhu, naprosto nereálný. Ordinaci
tedy využívají paní Hnyková a Hrubá s nabídkou
masážních a kosmetických úkonů.
Tolik tedy krátké komentáře k zásadním
kapitolám obecního rozpočtu, včetně nástinu
odůvodnění, jak byly a jak jsou rozdělovány
omezené obecní prostředky ke správě obce. Uvítám, přijdete-li si o směřování obce pohovořit na
zasedání zastupitelstva, vyjádříte-li svůj názor
v cancálku, nebo osobně či písemně na obecní
úřad. Jako realisté jsme si vědomi, že zdaleka
ne všechna Vaše přání lze bezodkladně plnit,
jako idealisté doufáme, že se nám bude dařit
postupnými krůčky (i přes občasné škobrtnutí)
se Vašim představám alespoň přiblížit.
Tomáš Hájek,
starosta
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Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 13. 12. 2012
17. zasedání ZO proběhlo dne 13. 12. 2012
od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
17. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:07 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
11 zastupitelů (omluven: J. Bekr, S. Václavíková, A. Šedá; J. Jirouš st. – dorazí
později).

2) Zpráva o činnosti Rady obce
za období od 24. 10. do 13. 12. 2012
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
(18:15 příchod Jaromír Jirouš st.)
Diskuse:
Pan Čížek komentoval dokončení cesty
na Přívlace (k Nechanickému) – ještě není
dokončeno, chybí sesvahování, rozšíření je zatím pouze vybagrováno.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 24. října
2012 do 13. prosince 2012.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna 3/2012
(rozpočtová změna č. 3 – viz příloha tohoto
zápisu)
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 3/2012: navýšení příjmů rozpočtu
o 1 002 616 Kč, navýšení výdajů rozpočtu
o 1 002 616 Kč.

Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Rozpočet obce Poniklá na rok
2013
(viz příloha 3 tohoto zápisu)
Příjmová strana rozpočtu vychází z odhadu nového RUD a plnění příjmů 2011 a 2012, výdajová
strana vychází navíc z očekávaných investic 2013.
Nové dělení daní obcím přinese pravděpodobně
menší navýšení příjmů, než se očekávalo, vycházíme z opatrnějšího odhadu plus 1,2 mil. Kč.
Diskuse:
Pan Kubín se dotázal na aktuální dluhy obce. Ke
konci roku 2012 by měly dluhy (dlouhodobé
půjčky i kontokorentní úvěry) klesnout meziročně
o cca 1,4 mil. na cca 5 mil. Úplné doplacení všech
dluhů je plánováno na 3/2018, kdy bude doplacena
tělocvična, 12/2012 doplácí obec DPS, 12/2015
bude doplaceno hrubé předčištění na ČOV a 9/2016
snížení energetické náročnosti ZŠ. V dalších třech
letech splácí obec cca 1,1 mil. Kč + úrok/rok, od
roku 2016 již objem splátek klesá. Dále se pan
Kubín dotázal na možnost předčasného splacení
– není na pořadu dne, výraznou zátěží jsou i řádné
splátky a přednostně budou umořovány krátkodobé
závazky – zejm. čerpaný kontokorent.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočet obce Poniklá na
rok 2013.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Prodej pozemku ppč. 323/2
v k. ú. Přívlaka
(nabídková karta pozemku – viz příloha tohoto
zápisu)
Na základě uveřejnění nabídky prodeje pozemků
určených k zastavění schválené na minulém ZO
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se přihlásil zájemce o ppč. 323/2 v k. ú. Přívlaka
(pod přívlackým hřbitovem). Žádost o koupi
pozemku podali manželé Milan a Romana Putnovi z Brna. Na základě zastupitelstvem stanovených pravidel pro prodej pozemků určených
k zástavbě vypracoval JUDr. Zelinka vzorovou
Předkupní smlouvu.
Diskuse:
Jelikož zájemci projevili zájem postavit objekt
rekreační, nikoliv k trvalému bydlení, zastupitelé se neshodli v názoru na prodej. Podmínkami
prodeje byla stanovena mj. i podmínka trvalého
bydlení, dle pana Jirouše ÚP neumožňuje postavit
zde rekreační objekt, navíc s prodejem nesouhlasí
majitel sousedního pozemku.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na pozemek
ppč. 323/2 v k. ú. Přívlaka s Romanou a Martinem
Putnovými
Hlasování:
Pro

M. Gembická
P. Třešňák

Proti
J. Jon
J. Jirouš, ml.
J. Kubín
T. Hájek
P. Novotná
P. Plichta
K. Kavánová

Zdržel se
L. Scholzová
J. Čížek
J. Jirouš, st.

Neschváleno

6) Zařazení části ppč. 365/1 v k. ú.
Poniklá do seznamu pozemků
k prodeji
(mapka – viz příloha tohoto zápisu)
RO navrhuje doplnit seznam parcel určených
k výstavbě RD, které nabízí obec Poniklá
k prodeji, o část ppč. 365/1 v k. ú. Poniklá (Huderovo). Celý pozemek je dle ÚP určen k výstavbě
RD. Část pozemku by si obec ponechala jako
manipulační plochu (hnízdo kontejnerů, otočka).
Výměra pozemku je celkem 1804 m², k prodeji
předpokládáno 1000–1300 m². Průběh rozdělení
pozemku k diskusi, cena stejná jako u dalších zastavitelných parcel k prodeji, tzn. 150 Kč/m².
Diskuse:
Pan Čížek se dotázal na reálnost stavby – je
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zde navážka. Tento fakt je handicapem, ale
řešitelným, výhodou je naopak dobré napojení na
sítě a dostupnost.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zařadit do nabídky prodeje
dle Zásad prodeje obecních pozemků vhodných
k výstavbě RD část ppč. 365/1 v k. ú. Poniklá.
Přesné vymezení části pozemku k prodeji bude
dohodnuto na základě případného zájmu stavitele
a podléhá schválení ZO.
Hlasování:
Pro
11

Proti
K. Kavánová

Schváleno

Zdržel se
0

7) Diskuse
Pan Kubín se dotázal na přístup ke středisku –
přístupné bude od 14. 12., úplné dokončení na jaře
společně se schody.
Pan Kubín se dále dotázal na spuštění vleku – měl
by se rozjet 22. 12., připraveny jsou některé novinky (rozšíření zasněžování, snowpark, úpravy
obslužného objektu, přemístění malého vleku,
nová webkamera, vlastní skibus, meteostanice na
webu…).
Další dotazy pana Kubína byly na problémy
s protahováním – hoření Poniklou obsluhuje nový
řidič s novou technikou, postupně se zaučuje; a na
špatný stav veřejného osvětlení – pan Holubec
má vážné zdravotní problémy, způsob servisu
veřejného osvětlení se řeší.
P. Čížek upozornil na potřebu místního šetření
před započetím úpravy cesty k přívlackému Nepomukovi – stéká zde hodně vody, kterou je třeba
odvést, a je dobré projednat již předem případné
rozšiřování cesty s majiteli okolních pozemků.
Pan Kubín se ještě zeptal na novou nabídku
na opravu lávky k nádraží – pan projektant
Kožnar zpracovává jednoduchou studii nutných
oprav, kdy by (pokud to bude dostačující) byly
vyměněny pouze nejhůře zasažené konstrukce,
zejm. pochozí část. Jasno bude během zimy.
Na závěr informoval starosta o akcích v pro
sinci 2012 až březnu 2013. Zastupitelstvo bylo
ukončeno v 19:04 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 28. 2. 2013
18. zasedání ZO proběhlo dne 28. 2. 2013
od 17.00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
18. zasedání ZO bylo zahájeno v 17.06 hod.
v zasedací síni na OÚ Poniklá starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
12 zastupitelů (omluveni: J. Čížek, P. Třešňák;
později dorazila M. Gembická).

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 14. 12. 2012 do 28. 2. 2013
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
(17:10 příchod Miloslava Gembická)
Diskuse:
M. Gembická poprosila o bližší specifikaci
světelné rampy pro hasiče – T. Klikorka (host)
vysvětlil, že hasiči chtějí zařadit nové auto
do výjezdní jednotky, to však může jen obec,
proto bude auto převedeno na obec za tímto
účelem, ale je také třeba ho ještě dovybavit podle předpisů, zde se jedná o světelnou sirénu,
jakou používá např. policie. Dále se M. Gembická dotázala na počet volných obecních
bytů – momentálně obsazeny všechny; a dále
na výsledek řízení na ČOV, které proběhlo ke
konci roku – jednalo se o špatné hodnoty vody
naměřené ve výtoku namátkovou kontrolou
KRNAP, měřili v den odstávky během instalace nového dmychadla, vše se vyřešilo bez
dalších následků. A. Šedá se dotázala na výsledek dotazníkové ankety a dalších problémů
kolem MŠ – proběhly diskuse nad požadavky
rodičů, dotazy a připomínky v anketě byly
podrobně zodpovězeny písemně i na schůzce
s rodiči, problémy, které bylo možné řešit, budou vyřešeny.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 24. října
2012 do 13. prosince 2012.

Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozdělení obecního grantu
na rok 2013
V rámci schválení rozpočtu na rok 2012
vyčlenilo ZO 300 tis. Kč pro rozdělení mezi
spolky v rámci Grantového programu obce
Poniklá. 8 subjektů podalo celkem 15 žádostí
o dotaci v úhrnné výši 484 390,– Kč. Rada
obce připravila níže uvedený návrh na
rozdělení prostředků (viz tabulka na následující stránce). Důvody návrhu případného odmítnutí nebo krácení dotace jsou uvedeny
níže, případně včetně doporučeného postupu
k jinému způsobu uspokojení žadatele.
Odůvodnění návrhu rady obce neudělit plné
požadované částky (dle označení snížené
částky v tabulce):
1) Rada obce vyslovila jednoznačnou podporu tomuto záměru. Nabízí se zde však reálná
šance čerpat právě na tento projekt finance
prostřednictvím grantů Památkové péče. Po
konzultaci s panem farářem je tedy navržen
postup, kdy Římskokatolická farnost stahuje
svůj požadavek na grant z obecních zdrojů
za předpokladu, že obec poskytne plnou
součinnost farnímu společenství s přípravou
žádosti o grant u ORP a až v případě
neúspěchu této žádosti zajistí spolufinancování projektu z kapitoly památkové péče
z rozpočtu obce v plné výši. O tomto návrhu
se bude na ZO hlasovat zvlášť.
2) Mírné krácení žádané dotace s ohledem na
objem ostatních přiznaných prostředků SDH
Poniklá.
3) Mírné krácení s ohledem k výši žádané
částky.
4) Zamítnutí s ohledem k přiznání významné
částky v jiném požadavku SDH Přívlaka.
(doporučení předložit tuto žádost opětovně
v roce 2014)
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5) Mírné krácení s ohledem k pravidlům
grantového programu, který dovoluje max.
podporu 90 %.
6) Zamítnutí s ohledem k přiznání významných částek ve třech dalších požadavcích TJ
Sokol a s ohledem k faktu, že běžnou údržbu
svého majetku provádí ostatní spolky z vlastních prostředků.
Diskuse: Bez připomínek.

Název
žadatele

Název projektu

Divadelní
spolek J.J. Kolár
Myslivecké
sdružení Kákov


sálu a vybavení šatny
   
území obce Poniklá
 
    
kostela sv. Jakuba v
farnost Poniklá
Poniklé
 
Satori

SDH Poniklá
Francie 2013
SDH Poniklá


SDH

SDH Poniklá

Když to nejde po
vlastních

Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí poskytnutí
součinnosti Římskokatolické farnosti Ponik
lá s vypracováním žádosti o finanční podporu z programu Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou
působností na opravu a nátěr střechy chrámu
sv. Jakuba Většího v Poniklé. V případě, že
žádost o přidělení grantu nebude v roce 2013


repro, mix, odposlechy;
koberec, zrcadla, nábytek
materiál na opravu 9
 

Celkové
náklady
projektu



Požadovaná
dotace


%

navržená
dotace


%

75 000

50 000

67

50 000

67

17 000

15 000

88

15 000

88

140 000

80 000

57

01)

0

flétny a perkusy

10 000

5 000

50

5 000

50

trénink na MS
startovné, ubytování, ceny
 
 

25 000

22 500

90

22 500

90

15 000

10 500

70

10 500

70

náklady za PHM

50 000

35 000

70

28 0002)

56

83 000

70 000

84

60 9403)

73

102 000

80 000

78

04)

0

32 000

24 000

75

24 000

75

20 000

18 500

93

18 0005)

90

8 700

7 830

90

06)

0

 

 
jednota Sokol
 
jednota Sokol

   
Rekonstrukce stropu a
zbrojnice - elektro,
- II.
zateplení, podlaha,
etapa
omítky…
 pod
Oprava sportovního
  
 
Jilmu
Náhrada stávajících
sítí za brankami +
   
 
lanko

    
 
do skladu u kabin 145 x
skladu
200cm

 
areálu "Na Vršku"
Závodní soupravy a
Volejbal - dresy a
dresy
soupravy 12 x 2000,-

24 000

21 600

90

21 600

90

 
jednota Sokol

 


Pusinky - kostýmy 12 x
1200,-

14 400

12 960

90

12 960

90

 
jednota Sokol

rekonstrukce chaty
Babeta - I. etapa

elektro, isolace, výmalba
a podlahy ve dvou
místnostech

35 000

31 500

90

31 500

90

651 100

484 390

 

 

TJ Poniklá

TJ Poniklá

CELKEM
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úspěšná, schvaluje obec Poniklá finanční
příspěvek Římskokatolické farnosti Poniklá
až do výše 80 000,– Kč. Výše příspěvku bude
vypočítána jako rozdíl 80 000,– Kč a přiznané
dotace. Pokud bude přiznaná dotace vyšší nebo
rovna 80 000,– Kč, pak obecní prostředky na
tuto akci poskytnuty nebudou.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozdělení 300 000,– Kč
v rámci Grantového programu obce Poniklá
dle předloženého návrhu.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Úprava Grantového programu
Na
základě
dosavadních
zkušeností
s podáváním žádostí o příspěvek z grantového programu obce Poniklá jsou navrženy
následující změny pravidel:
1) Sjednocení maximální požadované částky
na 80 % (z původních 70 % nebo 90 % dle
druhu podpory).
2) Zjednodušení formulářů žádosti, vypuštění
zbytných kolonek.
Nová Pravidla pro poskytování příspěvků
z Grantového programu obce Poniklá jsou
přílohou č. 2 tohoto zápisu.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje úpravu pravidel poskytování příspěvků z Grantového programu
obce Poniklá, zejména sjednocení maximální
podpory na 80 % a zjednodušení formulářů
žádostí o dotaci.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Převod pozemků ve prospěch
obce Poniklá
Na 16. ZO bylo schváleno podání žádosti
o bezúplatný převod podílu v pozemcích
komunikace k vodojemu Horní Dola. Vlastník – ČR (resp. Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových) souhlasí s tímto
záměrem a požaduje schválení příslušných
smluv zastupitelstvem. Jedná se o podíly
pozemků:
2877 v k. ú. Poniklá – podíl 1/6 (společně
s další parcelou cesta v hoření Poniklé – od
hoření nádržky směrem na Horní Doly): Druh
pozemku: ostatní plocha/ostatní komunikace
Výměra celkem: 3920 m2 Převod od: ČR –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
2886 v k. ú. Poniklá – podíl 1/8: Druh
pozemku: ostatní plocha/ostatní komunikace
Výměra celkem: 1230 m2 Převod od: ČR –
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (obec již nyní vlastní 1/8 pozemku)
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy
s Úřadem pro zstupování státu ve věcech
majetkových na převod 1/6 ppč. 2877
v k. ú. Poniklá a 1/8 ppč. 2886 v k. ú. Poniklá
do majetku obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Bilance roku 2012 – vodovodní,
kanalizační, odpadové hospodářství
(Tabulky a grafy jsou přílohou tohoto zápisu.)
Vodovody a kanalizace
Provozní výsledek vodného a stočného za
rok 2012 činí + 180 000 Kč. Zaznamenán
je nárůst výnosů u stočného: napojení více
lidí na kanalizaci, plný dopad zvýšení sazby
na 30 Kč (+ 50 000,–), snížení provozních
nákladů na energie na ČOV (+ 80 000,–),
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minimum poruch. Významnější investicí
roku 2012 byl nákup nového dmychadla na
hlavní ČOV (166 tis., z toho dotace 110 tis).
Na vodovodech bylo řešeno minimum poruch
(několik zamrznutí během únorových mrazů
a podzimní havárie u Muzea). Po kalkulaci
investic a odpisů je vodovodní a kanalizační
hospodářství dotováno.
Odpady
Pokračuje trend snižování nákladů občanů
důslednějším tříděním odpadů, případně
domluvou více sousedů na jedné společné
odpadní nádobě. Na poplatcích za svoz
směsného odpadu tak bylo od občanů vybráno
o 33 tis. méně, za poslední dva roky o 50 tis.
méně (úměrně se snižují i náklady za likvidaci směsného odpadu pro obec). Zvyšují se
náklady na velkoobjemový a nebezpečný
odpad, snížily se náklady na tříděný odpad
(změna odvozu plastů).
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledky vodovodního, kanalizačního a odpadového
hospodářství obce Poniklá v roce 2012.

7) Bytový fond – bilance 2012
a plány 2013
(graf a tabulky výdajů jsou přílohou tohoto
zápisu)
Nepříliš uspokojivá je křivka vývoje dluhů na

bytovém hospodářství. S ohledem na finanční
situaci některých nájemců a s ohledem na
dokončení deregulace nájemného v roce
2012 je nicméně faktická stagnace dluhu
ve výši cca 200–250 tis. v roce 2012 relativním úspěchem. Zadluženost domácností
je v současné době 15 % ročního výběru na
nájemném.
U 7 nájemců přesahuje dlužná částka 10 tis.,
proti dvěma osobám je v současné době vedena exekuce. Případy větších dlužníků jsou
řešeny individuálně (snaha nalézt řešení
v součinnosti s Odborem sociálních věcí,
umožnění odpracování části dluhu, možnost
splátkových kalendářů…).
V uplynulých dvou letech byl z důvodu úmrtí
odepsán jeden dluh ve výši 33 tis. (z nařízené
exekuce byl s ohledem k množství dalších
exekucí proti povinnému výnos 0,– Kč)
a odpuštěny byly další 4 nepatrné nedoplatky
zemřelým (zejména DPS) v úhrnné výši do
2 tis Kč.
Pro rok 2013 jsou větší výdaje plánovány ve
výši 1 150 000 Kč (po započítání převodu
448 tis. z loňského roku). Mezi velké investice spadá vytápění čp. 266 a 267, z menších
dále byt v MŠ a byt v čp. 54, okna a dveře
na zdravotním středisku a dešťové svody, izo
lace a odvodnění v čp. 307.
Diskuse: P. Kubín se dotázal na stav okapů
na zdravotním středisku, teklo z nich – bude
prověřeno.

2013 - plány
odhadovaný náklad
����
�������
�������

investice
�����������������
byt MŠ - �����������������������
byt 54 - ����������������������������������������������������������
�����������������������������
��������������������������������������
������������������- ��������
�
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Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí výsledky bytového hospodářství obce Poniklá v roce 2012
a schvaluje plánované investice v roce 2013.

8) Ski areál Homole
Nájemci areálu Homole, Čerpadla Vrchlabí
s.r.o., předložila přehled investic do majetku obce Poniklá. Do obecního majetku
bylo investováno cca 1,8 mil. Kč (dokončení
zasněžovacího systému, zajištění pískové filtrace koupaliště, úpravy bufetu a venkovního
pultového prodeje, osvětlení příjezdové
cesty, dostrojení vleku, molo a přístřešek
u koupaliště, interaktivní mapa). Do vlastního majetku Čerpadel Vrchlabí bylo investováno cca 1,1 mil. Kč (strojní vybavení,
informační technologie, bezpečnostní prvky).
V souvislosti s investicemi ve výši celkem
2,9 mil. Kč, podala Čerpadla Vrchlabí
žádost o prodloužení Smlouvy o nájmu
a provozování sportovního areálu o 10 let,
tj. do 31. 10. 2031, jako hlavní důvody pro
prodloužení uvádí:
* katastrofální začátek obou zimních sezón
a tím nedosažení potřebné návratnosti
finančních prostředků,
* již vložené investice do majetku přesáhly
původně plánovaný finanční rozpočet, který
byl kalkulován na desetiletý nájem,
* plánují investovat do pěti sněžných tyčí
a hydroboxů včetně rozvodů, což sebou nese
další investici ve výši cca 1,6 mil. Kč.
Je třeba, aby se zastupitelé k tomuto
požadavku vyjádřili.
Diskuse: Většina zastupitelů je pro
prodloužení nájmu – firma hodně investo
vala, s obcí spolupracuje, obci ubyla starost
o vlek, bude třeba oslovit majitele pozemků.
J. Kubín spatřuje v prodloužení rizika
v případě ukončení činnosti firmy či potřeby
vyvázání se ze smluv dříve než skončí. Zastupitelé se shodli na dalším jednání v této
otázce.

Obecní zastupitelstvo
ZO Poniklá bere na vědomí informace
o dosavadním provozování areálu Homole
firmou Čerpadla Vrchlabí.

9) Stará hasičská zbrojnice – převod na obec
Obec Poniklá nabídla Autoklubu dohodu na
společném užívání staré hasičské zbrojnice
(nyní ji vlastní a užívá Autoklub Poniklá).
Návrh obce předpokládá bezúplatný převod
budovy zpět na obec, která se bude o budovu
starat. Autoklub by do budoucna bezplatně
využíval větší garáž (pravá při pohledu od
návsi), obec zbytek budovy. Momentálně
jednání stojí na nejasnostech v dokumentaci
vlastníka a příslušných úřadů, řeší se.
Diskuse: Zastupitelé se shodli na využitelnosti
budovy pro obec – spojení s areálem „za
farou“, jehož nevhodnou podobu bude třeba
řešit.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí informace o jednání s Autoklubem Poniklá o budoucnosti
staré hasičské zbrojnice.
Body 10 až 12 jsou zprávy kontrolního
a finančního výboru a účetní uzávěrka.
Zprávy jsou přílohou zápisu.

13) Prodloužení platnosti kontokorentního úvěru u ČS a.s.
I přes snižování obecního zadlužení je kontokorent obcí (zejm. v závěru roku) využíván,
je třeba každý rok znovu schvalovat jeho
prodloužení – podmínky zůstávají stejné.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO Poniklá 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.

Návrh usnesení:
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Obecní zastupitelstvo

Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

14) Snížení energetické náročnosti
budovy MŠ Poniklá
Vzhledem k aktuálně vypsané dotační výzvě
lze uvažovat o urychlení projektu výměny
oken a zateplení MŠ. Původně byla tato akce
předběžně plánována až na rok 2014. S ohledem k parametrům vypsaného grantu OP
životní prostředí je poměrně značná šance získat finance na akci již v roce letošním. Zateplení
a výměna oken MŠ je kalkulována na 3,2 mil.
Kč, spoluúčast obce by byla 800 tis. Kč.
(Zjednodušený rozpočet přílohou tohoto zápisu.)
Jelikož obec pro letošní rok nedisponuje
dostatečnými zdroji pro spolufinancování,
musela by si vypůjčit prostřednictvím krátkodobého úvěru – zajímavý model s minimálním přeplacením a poplatky nabídla již
Česká spořitelna. Úroky a bankovní poplatky
při předpokládaném splacení ke konci roku
2014 (do konce volebního období) činí při
půjčce 1 mil. celkem cca 15 tis., což je proti
očekávané roční úspoře na palivu až 100 tis.
částka výrazně nižší, vyplatilo by se tedy akci
provést již letos i za cenu úvěru. Podmínkou
je pochopitelně přidělení dotace.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
Usnesení: ZO Poniklá schvaluje podání
žádosti o dotaci na snížení energetické
náročnosti MŠ Poniklá prostřednictvím
Operačního programu životního prostředí.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

15) Diskuse
Starosta informoval o problémech s ČOV u cementárny a na Přívlace – obě mají technické

15

problémy a vyžadují úpravy či rekonstrukci.
Další možností je změna obou menších ČOV
na přečerpávací stanice a jejich napojení na
hlavní ČOV pomocí tlakové kanalizace (není
spád) – zde se nabízí několik variant provedení, které jsou právě zpracovávány.
Dále informoval o postupu projektu svazku
obcí Jilemnicko při přípravě kompostáren –
i přes komplikace ve výběrových řízeních by
se měly ještě letos rozjet. Pan Kubín poukázal
na propady na cestě u Jiroušových a před
střediskem – bude opraveno, paní Hájková
(host) na neutěšený stav hlavní silnice – obec
upozorňuje kde se dá, silnice je státní, pan
Klikorka na podobný stav silnice Poniklou
nahoru – je krajská, kraj slibuje lepší diagnostiku cest a objektivní kritéria při výběru
úseku k rekonstrukci a opravám.
Pan Klikorka se dotázal na efekt zateplení
ZŠ – projevilo se na výrazné úspoře paliva
(cca 120 tis.), paní Václavíková na pořízení
nového robotu do školní kuchyně – pan Bekr,
který pořízení zajišťuje, odpověděl, že zatím
obdržel jen samé vysoké nabídky, pokračuje
v hledání optimální varianty.
Dále byly dotazy na veřejné osvětlení – 1 hodina svícení vyjde na cca 60 Kč, v průměru se
svítí 5 hodin denně, postupně budou osazena
čidla regulující večerní sepnutí a ranní vypnutí osvětlení dle slunečního osvitu.
Dále starosta informoval o uvažovaném
nákupu stanu pro pořádání akcí – podílely by
se na něm ponikelští hasiči, fotbalisté, Kabinet krkonošské slovesnosti a obec (další oslovené spolky zatím zvažují).
Pan Kubín vznesl dotaz na poškozování
cesty kolem pana Nechanického odvozem
vytěženého dřeva – odvoz firma provádí
šetrně, probíhá nejmenší vyvážečkou,
k poškozování nedochází.
Na závěr informovali zástupci spolků
o nejbližších plánovaných akcích.
Zasedání bylo ukončeno v 19.07 hod.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Obecní dění

Obecní dění
Sousedský ples
Třetím podnikem ponikelské plesové sezóny
se 3. března stal Sousedský ples, který pro své
ctihodné občany pořádala již podvanácté obec
Poniklá. Předpoklad, že se zastupitelé houfně
a ochotně ujmou služeb na této události, zůstal
tentokrát v mnohém nenaplněn. Je tak na místě
poděkovat četným zástupcům spolků, kteří svojí
ochotou zachránili obec před blamáží. Pořádat
ples v době, kdy je Kantýna bez stálého nájemce,
totiž logicky klade na obsluhu větší nároky a
k obsluze barů, šatny, vstupu, tomboly etc. je
třeba dostatek dobrých duší, které vydrží až do
(z mého subjektivního pohledu hořkého a depresivního) závěru akce hluboko po půlnoci. Spolky

Berušky

se při pořádání plesů mohou opřít o širokou
členskou základnu, a také o motivaci přivýdělku
do spolkové pokladny, který je (relativně vůči jejich rozpočtům) značný. Tento předpoklad i motivace jsou v případě Sousedského plesu ovšem
pochopitelně výrazně mělčí…
Ale tyto vzdechy by Vás ostatně zajímat
nemusely, protože o každého z přítomných
tanečníků nakonec bylo postaráno jako v bavlnce. K tanci a poslechu zahrála kapela Medium, která představila repertoár klasických
plesových a částečně i populárních popových
a rockových písní. Taneční inspiraci vnesly ponikelské mažoretky pod vedením Lenky Vránové –
Berušky a Čekanky představily hned čtyři efektní sestavy a sklidily zaslouženě uznalý potlesk
přítomných. Výtečné pohoštění schystal opět

foto: Míla Gembická
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Obecní dění

pan Kázmer, a jelikož bylo opravdu výtečné,
nebude mu snad tolik vadit, že ho bude dle svých
slov dojídat ještě několik týdnů… A pročpak že
to? Inu, řekněme si otevřeně, že jsme zažili co
do návštěvnosti možná historicky nejslabší ples.
Optimista by řekl, že se krásně tančilo, neb parket nabízel dostatek prostoru i pro náročné varia
ce a choreografie. Optimista by řekl, že z čtvrt
tisíce nachystaných cen v tombole se dostalo na
každého a že poměr výherních a nevýherních
losů byl senzační! Optimista by řekl, že neztrácel
čas ve frontách u barů a byl vždy hned ochotně
obsloužen. A Pesimista? Toho dnes mluvit nenechám!
P.S.: Posílám tímto vzdušný pozdrav
nejvýtečnějšímu Jótopiči na světě, panu
Řehořkovi – protože si myslím, že si ho zaslouží
a že mu udělá radost, hihi…
Tomáš Hájek,
starosta

Jsme tu pro Vás, ozvěte se…
“Mládí se živí sněním, stáří vzpomínkami.”
Židovské přísloví
Dovolte, abychom Vás informovali
o změnách v oblasti sociálních služeb ve Vašínaší obci, tedy v Poniklé. Již více než 10 let zde
dobře funguje Dům s pečovatelskou službou,
kde jsou poskytovány pečovatelské služby jeho
obyvatelům. Předpokládáme, že v obci, ve svých
domovech žijí starší nebo zdravotně postižení
spoluobčané, kteří z různých důvodů potřebují
pomoc druhé osoby při péči o domácnost nebo
o sebe. Někteří nemají v blízkosti příbuzné
a pomáhají jim sousedé, známí. Řadě z nich tuto
pomoc zajišťují děti nebo jiní rodinní příslušníci
a věříme, že to dělají rádi a dobře. Je však možné,
že pomoci je potřeba více a dlouhou dobu,
což může být vyčerpávající. Všechno jsou to

Taneční inspiraci vnesly ponikelské mažoretky pod vedením Lenky Vránové.
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přirozené formy vzájemné pomoci a věříme, že
pro všechny jsou obohacující, ovšem mohou být
také zatěžující. Jak ukazují zkušenosti v okolních obcích (Rokytnice, Jablonec, Jilemnice)
odborně vyškolená pečovatelka je nápomocná
nejen přímou péčí ale také svými zkušenostmi
a může doporučit kompenzační pomůcky, jejichž
používání obnoví soběstačnost člověka, nebo
postup, který šetří fyzické síly pomáhajícího.
A významnou roli často má psychická podpora
klienta i pečující rodiny.
Pečovatelská služba nabízí služby všem
občanům Poniklé v jejich domovech. Vedle
činností uvedených níže v ceníku poskytujeme
zdarma sociální poradenství (podání žádosti
o příspěvek na péči, informace o dalších sociálních dávkách i službách, možnost odlehčujících
služeb, atd.).

Obecní dění
jako je: podávání léků, převazy, injekční podání
inzulínu, odběry…
Pomoc a podporu poskytujeme občanům:
– jejichž situace vyžaduje pomoc druhé
fyzické osoby,
– k teří mají sníženou soběstačnost z důvodu
věku, chronického onemocnění nebo jsou
zdravotně postižení,
– k teří se nachází v nepříznivé sociální
situaci.
Bližší informace Vám rádi poskytneme:
Telefonicky: DPS č. tel. 481 549 400 (Vlasta
Šubrtová), obecní úřad č. tel. 481 585 133 (starosta Ing. Tomáš Hájek)
Písemně:
www.ponikla.cz/obcan/sluzby,
dps.ponikla@seznam.cz
Pracovníci Pečovatelské služby vyslechnou
Vaše představy, přání a požadavky, budou Vás informovat o možnostech, rozsahu a způsobu poskytovaní služeb, o způsobu úhrady za poskytované
služby, o Vašich právech, jak je uplatňovat. Budeteli mít zájem, vypíší s Vámi žádost a uzavřou smlouvu o poskytování pečovatelské služby.

Představíme se podrobněji:
PEČOVATELSKÁ
SLUŽBA
PONIKLÁ – Organizační složka obce Poniklá Vás
podpoří, abyste mohli žít co možná nejdéle ve
V. Šubrtová – pečovatelka,
svém domácím prostředí. Službu poskytujeme
P. Doubková – sociální pracovnice
občanům Poniklé v místě jejich bydliště v pracovních dnech od 7 do 15.30 hod.
Služba je poskytována v předem vyjednaném rozsahu a podle pravidel, které Principy poskytování pečovatelských
jsou součástí uzavřené smlouvy.
služeb:
V rámci registrované sociální
individuální přístup ke všem uživatelům
služby Vám nabízíme podporu
v těchto oblastech:
respektování lidské důstojnosti a soukromí
– pomoc při péči o vlastní osobu –
osobní hygieně
svobodné rozhodování
– pomoc při zajištění a podávání
rovnost všech uživatelů
stravy
– p omoc s běžným i velkým úkli- uzavření smlouvy o poskytování sociální služby
dem
– pomoc s drobnými i velkými respektování potřeb a přání uživatelů v souladu
s možnostmi a nabídkou
nákupy
– pomoc s praním prádla
vzájemná dohoda založená na partnerství
– doprovody k lékaři, na úřady
podpora uživatele pouze do výše jeho postižení
a další …
Veškeré služby poskytujeme podpora uživatele k převzetí spoluodpovědnosti
za úhradu dle sazebníku úhrad
na řešení jeho sociální situace
schváleného radou obce Poniklá.
profesionální odbornost pracovníků
Nezajišťujeme zdravotnickou péči,

18

Pod horami - leden - únor

Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí
29. 12. 2012
06. 01. 2013

Oldřich Vodička
Vladimír Patočka

03. 02. 2013

Zdeněk Krafek

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea
Svá jubilea oslavili:
93 let
Zemánková Libuše
85 let
Rychtářová Jaroslava
80 let
Novotný Josef
75 let
Kavová Marie
70 let
Hájek Miloslav
Tauchmanová Vlasta
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození
04. 12. 2012 Adam Pecina
Blahopřejeme!

Poděkování
Všem přátelům a známým patří náš dík
za účast na pohřbu mého manžela Zdeňka
Krafka, za květinové dary a slova útěchy.
Manželka Zdeňka a děti s rodinami

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Vladimírem Patočkou,
za květinové dary a projevy soustrasti.
Manželka Vlasta a rodina
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Děkujeme všem přátelům a známým,
kteří se přišli naposledy rozloučit s panem Oldřichem Vodičkou, děkujeme všem
za květinové dary a projevy soustrasti.
Manželka a děti

Klematis
„K 1. výročí odchodu paní Haničky
Matějkové (roz. Holubcové)“
Píši vám zážitek, kterému se někdo
pousměje, jiný pochopí. Minulý rok, někdy
koncem května, začátkem června, už přesně
nevím, jsem přijela na chalupu. Práce zjara
po zimě je dost. A tak při bohulibé činnosti
kolem chalupy jsem si ke své velké radosti
všimla, že na popínavé květince, klematisu,
jsou tři krásné kvítky barvy růžovofialové.
Srdce mně to potěšilo hned dvakrát. To proto, že mně ji věnovala a zasadila milá přítelkyně k sedmdesátinám a podruhé, že kvetla
poprvé po čtyřech letech takovou krásnou
barvou. Byla to květinka malá, slabá, přestože jsem jí věnovala péči. Vypadalo to, že
zahyne a najednou ty květy. Okamžitě mi
přišlo na mysl, že přítelkyně Hanička mi
poslala pozdrav a že jí to napíši, ať ji to též
potěší. Jak už to bývá, zasáhla náhoda. Šla
jsem se po zimě pozdravit se známými a řeč
přišla i na rozkvetlý klematis. Tak jsem se
dozvěděla, že Hanička 13. března odešla
tam, odkud není návratu. Vzpomínám na ni
s láskou a často, jako na dobrého člověka,
který rozdával radost, úsměv druhým, což
vyjádřilo krásně motto na jejím smutečním
oznámení. K mé lítosti nad jejím odchodem
jsem nabyla přesvědčení, že občas bývá něco
mezi nebem a zemí a pro mě ten klematis čili
plamének, byl posledním jejím pozdravením
a rozloučením.
Kamila Hojná
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Společenská kronika

Statistika pohybu obyvatel
v obci za rok 2012

Poděkování
Místní organizace Českého červeného
kříže vyslovuje poděkování panu Josefu
Šimůnkovi za dosažení celé stovky bezplatných odběrů krve. Jménem svým a jménem
celého spolku přeji panu Šimůnkovi pevné
zdraví a současně vyslovuji obdiv za tuto
osobní charitu.

stav k 1. 1. 2012 1162 obyvatel
přistěhování

22

odstěhování

28

narození		

14

úmrtí		

20

Lidmila Kadavá,
předsedkyně MO ČSČK Poniklá

přestěhování v obci 12
sňatky		

10

rozvody		

2

Tříkrálová sbírka na Jilemnicku

stav k 1. 1. 2013 1150 obyvatel
OÚ Poniklá

Tři králové v Poniklé.

Tříkrálová sbírka organizovaná již potřinácté Oblastní charitou Jilemnice opět lámala rekordy. Výnos poprvé překročil dvě

Foto: Míla Gembická
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Homole.

Foto: Míla Gembická

hranice: čtvrt miliónu korun celkem a sto
tisíc korun v Jilemnici. Prvně se přidaly
další obce: Vrchlabí, Kruh a Košťálov (část
Kundratice).
Čísla jsou pro všechny charitní spolupracovníky a dobrovolníky zavazující.
Tříkrálová sbírka je celostátní akcí
s pevně danými pravidly schválenými Ministerstvem financí. Část výnosu zůstává
v místě působiště regionální charity, část se
využívá na humanitární projekty a na pomoc
lidem v nouzi u nás i ve světě.
Letošní výnos je určen na provoz třech
středisek Oblastní charity Jilemnice (mateřské centrum, občanská poradna, humanitární
sklad ošacení), do zahraničí bude konkrétní
pomoc směřovat zejména na výstavbu vodárny v indickém Nirmal Nagar.
Velice děkujeme koledníkům i všem,
kteří jim s důvěrou otevřeli dveře, srdce
i peněženky.
– pf –

Velké poděkování provozovatelům
Skiareálu HOMOLE
Za všechny, kteří máme rádi rychlé sjezdování a rádi si to svištíme po upravené sjezdovce, chci poděkovat za opětovně poskytované slevy našim žákům základní školy,
za slevy, které jsme coby ponikelští mohli
čerpat při relaxaci ve vašem areálu. Velký
dík také za umožnění bezplatného lyžařského výcviku pro žáky 6. a 7. třídy. Tratě byly
dle možností velmi hezky upravené. Pustili
jste se i do úpravy tratí běžeckých, což v letošní lyžařské sezoně byl opravdu nelehký
úkol. Nedalo se nevšimnout mnoha vybudovaných vylepšení – cesta, parkoviště, osvětlení, přístřešek, snow park... Kdo sem ještě
nezavítal, může začít úžasnými webovými
stránkami – www.skihomole.cz
Moc Vám přejeme, aby sezona nadcházející přinesla množství sněhu, na které jste
tento rok čekali marně. Díky za vše.
Rodina Gembických
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Co se děje ve škole a ve školce
Školní ekozahrada a přírodní
učebna v Poniklé
Vzhled vstupního parteru před ZŠ Poniklá
je nyní v zimě idylický. Čtyři krásné stromy lemují cestu a zbytek zakrývá sníh. S jarem se však
vynoří nedostatky. Místo, bezpečné pro hry dětí
(např. pro školní družinu), se ukáže jako esteticky i funkčně nedořešené. Přitom se přímo nabízí
k celé řadě školních i mimoškolních aktivit.
Revitalizaci výše zmiňovaného prostoru plánujeme v rámci projektu, který svou výzvou iniciovalo a finančně plně zajistí MŽP ČR. Z grantových prostředků Revolvingového fondu MŽP
na podporu udržitelného vývoje tak přijdou finance na devět „klíčových aktivit“. Jedná se o odstranění přestárlé výsadby keřů a stávajícího oplocení.
To bude nahrazeno volně pojatým živým plotem
z různých druhů převážně původních keřů, které budou sloužit zároveň jako učební pomůcka.
Před školou budou stát lavičky se stolky. V letních
dnech je učitelé i žáci jistě rádi využijí jako učebnu v přírodě. Nebude chybět ani venkovní školní tabule. Nejen k učebně, ale také kolem školní
zahrady vybudujeme funkční systém cestiček.
Poslední dva body jsou ekovýchovného rázu. Nad
částí cesty se bude klenout tunel z vrb a jakýsi
„domeček“ z proutí. Mezi výsadbou keříků nezapomeneme ani na nektarodárná lákadla pro motýly a další hmyz. Drobným breberkám žáci vyrobí
tzv. hmyzí hotely, jež jsou dnes moderním prvkem
ekozahrad a zároveň pěknou pomůckou pro výuku přírodopisu, která vytáhne děti ze třídy ven.
Projekt je rozvržen na roky 2013–14. Jeho
cílem není jen vylepšení vzhledu a funkčnosti
prostoru před školou, ale též zapojení dětí (a v případě zájmu i rodičů) do práce na zkrášlení SVÉ
školy, neboť člověk může být opravdu hrdý jen
na to, co sám dokázal.
Václav Mikule, uč. přír.

Zimní radovánky moudré sovy
Naše poslední vypravování končilo pár dnů

před příchodem Ježíška. Dnešní začne právě tam.
Po poctivém nácviku všech písniček, básniček
a tanečků jsme 18. prosince pozvali do naší školky
maminky, tatínky, babičky, dědečky, sestry a brášky. Třída – hlediště se opět zaplnila do posledního
místečka a náš vánoční příběh s názvem „Vánoce
na vesnici v dávných dobách“ mohl začít. Děti se
nám představily v rolích kováře, bednáře, tkalců,
mlynářů, pošťáka, kominíka, ševců, kuchařky
a pasáčka, kteří se společně vypravili za Betlémskou hvězdou do Betléma přivítat Ježíška. Děti
byly moc šikovné, a i když museli diváci trochu
více napínat uši, dostalo se každému začínajícímu
herci pochvaly nejen od nás, ale jistě i od rodičů.
Největší odměnou za dětské snažení byly dárky, které se objevily následující den pod vánočním
stromečkem. A nebylo jich málo. Každý rozbaloval dárky minimálně dva. Ve školce nám přibyl
aktivní kruh na tělesnou výchovu i volnou hru,
další řiditelné auto, skládanky, vyšívání a mnoho
dalších hraček. Také děti dostaly krásně oblečené panenky, které naší školce věnovaly babičky
z Holandska prostřednictvím paní Marie Fišerové.
Moc za to děkujeme.
Po vánočních prázdninách nás už netrpělivě
vyhlížely naše kamarádky sovy. Společně s nimi
jsme navštívili zimní les, pozorovali jsme ptáčky
u krmítka, poznávali zimu, hráli si se sněhulákem,
poznávali pohádková zrníčka, usínali s Večerníčkem a poznávali člověka.
Starší děti aktivně poznávaly zimní sporty
a naši vlajku.
Některá témata jsme ještě doplnili dalšími
aktivitami, za kterými jsme se buď museli vydat
dál od školky, nebo jsme pozvali návštěvy k nám.
První nesnadnou aktivitou byla cesta k opravdickému krmelci. Opět to byl pan Ladislav Václavík, který si nás vzal pod svá křídla a zavedl
nás mezi lesní zvířátka. To nevadí, že jsme žádná
neviděli, ale podle viditelných stop víme, že sem
opravdu chodí. Proto jsme jim tam nechali trochu
dobrot, které si děti přinesly z domovů ve svých
batůžcích. Odměnou za naše dobré skutky byla
opět sklenice sladkého a zdravého medu od včel
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pana Václavíka. Často jsme si ve školce u chleba
s medem vzpomněli.
Velkým překvapením pro nás byla též náv
štěva ze zoologické zahrady v Liberci, která
k nám do školky s ekologickým příběhem „Ptáčci u krmítka“ přivezla některé ptáčky, kůži hada
i tygra a krunýř želvy. Vše jsme si mohli bez
ostychu prohlédnout a osahat. Věřte, že na želví
krunýř se dá hrát jako na buben, škoda že ho nemůžeme mít ve školce.
Protože děti byly velice šikovné a prokázaly mnoho znalostí, dostali jsme pozvání do zoo
v Liberci, kde by nás provedli a ukázali i to, co se
možná každému nepoštěstí.
Další milou návštěvou byla paní Dagmar Čemusová, která k nám jezdívá. Tentokrát s sebou
přivezla hudební program „Muzikantský rok“,
ve kterém její moudrá sova Rozárka zapomněla,
co je to jaro, léto, podzim a zima. Naše děti aktivně pomáhaly vysvětlovat, zpívat, tancovat a hrát
na netradiční hudební nástroj. Díky velice pečlivě
a krásně sestavenému příběhu s písničkami i poslechem braly děti poslech úryvků vážné hudby
jako úplně samozřejmou činnost a hru.

Tvoření ze sněhu.
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Kouzelný pohádkový Večerníček, který
si s námi chodil povídat o svých pohádkových
kamarádech, nás zavedl do nedalekého Jablonce n. J. na pohádku divadélka Drak „O Kubovi
a hloupé Andule“.
Někteří naši kamarádi zkouší na louce nad
školkou přijít na chuť lyžím – běžkám. Není to
nic jednoduchého, a i když to naše lyžování je
spíše o hraní na lyžích, obdivujeme u dětí tu vůli
vstávat a vstávat a zase zkoušet. Odměnou je pro
nás všechny to, že každý den je to vždy o trochu
lepší a lepší.
Než se rozloučíme, chci ještě přidat jednu
staronovou aktivitu. Od února se opět do školky
vrátily Rozprávěnky paní Hlaváčové, která s dětmi rozebírá různá aktuální etická témata.
Blíží se jaro, na dveře už ťuká jarní měsíc březen. Co nového na nás čeká, co společně prožijeme? O tom zase příště.
Hodně sluníčka na obloze i v duši přejí všichni z MŠ.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Foto: MŠ Poniklá
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Co se děje v SDH Poniklá

Letní tábor 2013
Pořádá SDH Poniklá

Vážení rodiče, přátelé.

Dovolujeme si Vám nabídnout možnost účasti Vašeho dítěte na tradičním letním dětském
táboře. Akce je pořádána pro všechny zájemce z řad ponikelské i přespolní mládeže. K tomu,
abyste se mohli rozhodnout, Vám sdělujeme základní údaje o tomto táboře.
Místo:
Termín:

Rekreační areál Stříbrný rybník Hradec Králové,
http://www.stribrny-rybnik.cz/
3. až 10. srpen 2013 (od soboty do soboty)

Ubytování:

12ti lůžkové chaty
(2 dvoulůžkové, 2 čtyřlůžkové pokoje, kuchyňka, koupelna, WC)

Doprava:

Na tábor společně vlakem. Odjezd z Poniklé. (čas odjezdu i příjezdu bude
upřesněn, batohy a další zavazadla dovezeme autem)
Z tábora doprava vlastní, odjezd 10.8.2013 po obědě.

Cena tábora: 2.400,V ceně je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, cesta na tábor, doprava zavazadel, ubytování
na sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim, celodenní výlet,
veškeré vstupné, pohledy a známky, odměny pro děti.
- Nutno uhradit nejpozději do 15.6.2013 na účet SDH Poniklá.
- Číslo účtu: 214391078 / 0300
- Variabilní symbol - rodné číslo dítěte (jinak nepoznáme, kdo zaplatil)
Na společné zážitky se těší Vaši známí vedoucí
Přihlášky vybírají a případné dotazy zodpoví vedoucí.
A to osobně, na tel. 775 950 973 / 721 748 184, nebo na e-mailové adrese JJirous@seznam.cz.
Informace také na http://sdh.ponikla.cz/

Jaromír Jirouš mladší
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SVOZ ŠROTU V SOBOTU 20. DUBNA
2012 V 9:00 HODIN
Místa na odkládání:
- horní nádržka - u Harcubů, vedle kontejnerů na
tříděný odpad
- u kaštanu - u Štěrbů
- u kostela v místě co byly kontejnery na tříděný odpad
- střed Poniklé - Na Huderově
- u lípy nad Tomíčkovou stodolou
- parkoviště vedle kantýny, levý kraj
- Proložka - vedle autobusové zastávky
- Jilem – u hasičárny
- Přívlaka – na rozcestí k Nechanickým a Václavikom
- Nová Ves – skládka dřeva

O POHÁR SVATÉHO FLORIÁNA
Soutěž v požárním útoku
v sobotu 27. dubna
start v 10.00 hod na fotbalovém hřišti.

Těšíme se na Vaši účast.
SDH Poniklá
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Deníček ponikelského ochotníka
Balada z hadrů
Stává se celkem milou tradicí, že na samý
konec roku sehraje náš soubor na domácím jevišti představení pro ponikelské starousedlíky
i všechny, kteří zde tráví vánoční a silvestrovský čas. Zároveň je to i vhodná chvíle po divadle posedět a zhodnotit si ve vzpomínkách právě končící rok. Letos, nemaje secvičeno žádné
nové činoherní představení, jsme sehráli reprisu
Balady z hadrů, která se stala domácí derniérou,
byť do světa se ještě chystá. Derniéra, hořkosladká tečka za mnohou námahou, vyburcuje
obvykle ansámbl k nejednomu šprýmu. A tak
se i tentokráte odvážnější z našich řad osmělili
a vnesli do hry své nečekané improvisace. Tu
k pobavení publika, jindy třeba jen ostatních
herců nebo zvlášť věrných diváků znajících
bezpečně nazkoušený chod hry. Významnou
změnou oproti ponikelské premiéře (duben
2011) byla absence závěrečné bitky v hledišti.

Výjezd ponikelských hasičů roku 1891.

Za toto uhlazení mravů našich diváků děkuji,
byť trochu lituji, že tím pádem nemohu zakončit tuto zprávu senzační a efektní tečkou..

Čtyři podruhé
Již na podzim uzavřela Bažantova loutkářská družina (…) s fenomenální loutkářkou
Hankou Voříškovou zajímavý výměnný obchod.
Hanka Voříšová sehrála v rámci Rozsvěcení vánočního stromu v Poniké čtyřikrát svou loutkovou vánoční hru Pokoj Vám a za to byl 6. ledna
jednou sehrán Faust v Chocni na přehlídce Čtyři
podruhé. Tomu říkám kšeft!

Nelkej, Čechie!
První letošní premiérou našeho divadelního spolku bylo uvedení dobrodružné divadelní
historické spekulace „Nelkej, Čechie!“. Tu si
na svoji výroční valnou hromadu objednal ponikelský sbor dobrovolných hasičů, a proto mu
byl „ušit na míru“ příběh o tom,
jak by to bylo bývalo dopadlo,
kdyby se tento staroslavný sbor
založil ještě o tři roky dříve.
Tedy ne „až“ v roce 1884, ale
již v roce 1881, kdy by měl
šanci podílet se na hašení požáru Národního divadla. Znalce
kvalit našich hasičů snad nepřekvapí, že spekulativní historie
pro tento případ namodelovala
geniální zásah a záchranu Zlaté
kapličky pod vedením hasiče
Holubce! Představení bylo cíleno na konkrétní publikum, tudíž premiéra Meotarové stínohry byla zároveň její derniérou.
(Proti původnímu plánu pak
byla ještě 6. února zinscenována „obnovená derniéra“ pro
ponikelský Klub důchodců).
Tomáš Hájek
Foto: Hanka Hájková
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Kultura v Poniklé
Ponikelskej masopust
Kabinet kerkonošské slovesnosti strachujíce se i letos z útrap čtyřicetidenního půstu,
uspořádal opět na Tuláčkově návsi Ponikelskej masopust. Trachtace, během níž si lze
řádně promastiti útroby poctivou masitou zabíjačkovou krmí, byla letos doplněna o průvod
maškar, křest knihy a přednášku.
Jelikož počasí nám letos kromobyčejně
přálo, zalidnila se Tuláčkova náves i letos
hojnými zástupy návštěvníků. Stoly se prohýbaly pod jitrnicemi, jelity, ovarem, trdlovkou, tlačenkou a dalšími laskominami, na něž
bylo třeba vykrmit celá tři prasátka. A protože vše bylo vyráběno echtpoctivě, s láskou

Snědlo se vše!
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a z masa (!), lítaly boule za ušima i těm, kteří
třeba jinak na zabíjačkové pochutiny příliš nedají. Snědlo se vše!
Jenže nejen jídlem živ jest člověk. A proto je tradice masopustních veselí promyšlena
nejen jako potěcha žaludku před dlouhým půstem materiálním, ale též jako potěcha a rozradostnění mysli před přicházejícím zklidněním,
ztišením a smutkem Velikonočním. Šprýmovné bláznovství lze velmi dobře ventilovati prostřednictvím masopustních maškar. V Poniklé
je dána k tomuto vyžití šance všem, neboť divadelní garderoba pomůže i lidem přišedším
na náves v civilním oblečení. Na 30 maškar
(většinou náhodných účastníků) tak i letos
k pobavení ostatních prošlo po návsi a nechalo
se zvěčnit fotoaparáty i kamerami přítomných.

Foto: Miloš Hájek
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O křtu knihy Von je eště živej pojednávám
podrobněji v sledujícím článku. Zde tedy jen
zdůrazním, že slavnost to byla podařená, zejména díky přítomnosti vnučky a vnuků pana
Doška (o němž kniha pojednává) a díky přítomnosti pana Erbena, v jehož vynikajícím vydavatelství byla pro Kabinet kerkonošské slovesnosti kniha graficky připravena a vytištěna.
Na křest knihy velmi šťastně navázala
přednáška členů Klubu přátel pplk. Karla Vašátky, kteří pojednali obšírně o fenoménu československých legií v Rusku, Itálii i Francii.
Zasadili tím knihu do širších souvislostí nesnadné a nepřehledné situace bojů první světové války, kdy proti sobě Češi tragicky stanuli
na obou stranách fronty.
Třešničkou na dortu pro malé i velké návštěvníky pak byla střelnice, kde se pod vedením ostrostřelce Luboše Vondry bylo možné
prostřílet až k prémiové jitrnici.
Děkujeme všem sponzorům a mecenášům
akce, jmenovitě zejména panu Hejralovi a panu
Kulhavému. A velmi děkujeme všem nezištným pomocníkům, kteří darovali jeden až tři
dny svého volna tomuto bohulibému účelu.
Tomáš Hájek
Rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

Kultura v Poniklé

Von je eště živej
9. února 2012 byla v Poniklé čtenářům
poprvé představena nová kniha Von je eště živej – vypravování legionáře Františka Doška
z Jilma.
Historicky první vydání poutavých pamětí
nabízí velmi osobitě podaný příběh „obyčejného“ mladého muže během strastiplné pouti
napříč rozběsněnou Evropou za první světové
války. Kniha vznikla podle magnetofonového
záznamu pořízeného v roce 1969 s tehdy jedenaosmdesátiletým panem Františkem Doškem, který tehdy celé odpoledne vyprávěl
o svém nevšedním čtyřletém dobrodružství.
Obdivuhodný nadhled, smysl pro pointu
i kerkonošský dialekt ještě více umocňují silný
lidský příběh rodáka z osady Jilem v Poniklé.
Kniha neoplývá legionářským heroismem, ale
naopak nechává nahlédnout do radostí i strastí
rakousko-uherského vojáka na srbské frontě,
později zajatce v Srbsku, Albánii, Itálii a Francii a nakonec i francouzského legionáře. Pan
Došek na mnoha místech vzpomíná, jak se mu
podařilo všechno to běsnění přežít mnohdy jen
za cenu velkých improvisací a ústupků vůči glo-

Šprýmovné bláznovství lze velmi dobře ventilovati prostřednictvím masopustních maškar.

Foto: Miloš Hájek
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rifikované představě neohroženého bojovníka.
Slavnostní uvedení knihy mezi čtenáře
proběhlo stylově, připíjelo se plnotučným mlékem. Mléko totiž hlavní hrdina kdysi po Poniklé a Přívlace rozvážel s koňským povozem
pod reklamním nápisem – „Franta Došek,
jméno zvučné – vozí mléko plnotučné“. Křtu
se účastnili také příbuzní pana Doška – vnuk
František Zemánek coby autor oné magnetofonové nahrávky i paní Hana Tomešová, která
knihu sestavila a opatřila předmluvou. Nechyběl ani pan Leoš Erben, v jehož vydavatelství
Gentiana byla kniha velmi vkusně graficky
upravena a vytištěna pro Kabinet kerkonošské
slovesnosti – ponikelský vlastenecko-vzdělávací spolek, jehož péčí spatřila kniha světlo
světa. Po vlastním slavnostním křtu následovala také přednáška o legiích spojená s vý-

Kultura v Poniklé
stavkou historických artefaktů v podání přátel
vojenské historie z Klubu přátel pplk. Karla
Vašátky.
Kniha doplněná o dobové fotografie a CD
s 50 minutami autentického záznamu si pro
svůj bezprostřední, humorný i dojemný obsah
rychle získala první spokojené čtenáře. K dostání je za 140,–Kč (nebo za 100,–Kč bez CD),
v Poniklé na OÚ, v Krámku u školy, v Trafice, či v Rautisu. Postupně se bude objevovat
i na pultech u dobrých knihkupců.
Doufejme, že i prostřednictvím této knihy
bude pan Došek tak trochu stále eště živej a že
jeho vyprávění bude pro dnešní čtenáře zajímavé, zábavné, poučné i varovné.
Tomáš Hájek,
Rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

Slavnostní uvedení knihy mezi čtenáře proběhlo stylově, připíjelo se plnotučným mlékem.
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Ostatní
100. výročí založení Včelařského
spolku pro Poniklou a okolí
100. výročí založení Včelařského spolku pro Poniklou a okolí se blíží mílovými
kroky. 26. října roku 1913 byla na 2. hodinu odpolední svolána první ustavující valná
hromada v hostinci pana Štěpána Janouška
č. 230 (tehdejší). Tuto schůzi svolal pan
řídící učitel Josef Skrbek, který po 5 neděl
pořádal včelařské přednášky s názorným
výkladem moderního včelařství. Ke svolání
této ustavující valné hromady přimělo pana
Skrbka také to, že toho roku bylo chladné
jaro i léto, takže i v srpnu včely padaly hladem. Včelaři tak pocítili potřebu založení
včelařského spolku, aby jeho prostřednictvím mohli pro včelaře zajistit nezdaněný
cukr a na zimu tak včely dostatečně pokrmit.
Včelařský spolek byl však původně založen jako „Včelařský odbor“ Čtenářsko-

-hospodářského spolku Palacký. Stanovy
tohoto odboru byly povoleny c. k. místodržitelstvím pro království české dne 4. října
1913 a v jejich smyslu se svolala valná hromada, aby se zjistil počet členů a zvolili se
činovníci na rok 1914, neboť spolek počne
dnem 1. ledna 1914.
Ke spolku se přihlásilo 25 členů, z nichž
bylo 16 z Poniklé, 8 z Přívlaky a 1 z Nové Vsi.
Předsedou byl zvolen Josef Skrbek, ředitel školy, místopředsedou Antonín Zemánek, mistr krejčovský z Přívlaky, jednatelem
František Holubec, mistr truhlářský z Poniklé, pokladníkem Stanislav Horna, obchod perlemi z Poniklé, výbory Jan Harcuba, obecní strážník, Josef Jirouš, obchodník
z Přívlaky, Antonín Kocourek, obchodník
a rolník z Poniklé, přehližitelé účtů Bohuslav Fišera, mistr krejčovský z Poniklé a Karel Jirouš, cestář z Poniklé.
Sestavili seznam pro včelařské pojištění a odebírání časopisů a dále zjistili, že

Zápasy fotbalistů TJ Poniklá na jaře 2013 dle neoficiálního rozlosování.
OKRESNÍ SOUTĚŽ SEMILY - JARO 2013
datum

domácí

hosté

30.3.2013
7.4.2013
13.4.2013
20.4.2013
27.4.2013
5.5.2013
8.5.2013
11.5.2013
19.5.2013
25.5.2013
2.6.2013
5.6.2013
8.6.2013
15.6.2013

TJ Poniklá
HSK Benecko
TJ Poniklá
Sokol Horka A
TJ Poniklá
Jiskra Libštát B
Sokol Nová Ves B
TJ Poniklá
Sokol Rovensko B
TJ Poniklá
Sokol Bozkov B
TJ Poniklá
Sokol Zálesní Lhota
TJ Poniklá

SK Studenec B
TJ Poniklá
1.FC Tatobity
TJ Poniklá
Sokol Horka B
TJ Poniklá
TJ Poniklá
Sokol Dolní Branná
TJ Poniklá
Sokol Nová Ves B
TJ Poniklá
TJ Vysoké nad Jizerou B
TJ Poniklá
FC Víchová B

začátek

den

15:00
14:30
16:30
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

SO
NE
SO
SO
SO
NE
ST
SO
NE
SO
NE
ST
SO
SO
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včelaři zastoupeni ve spolku obhospodařují
7 včelínů, 109 včelstev v úlech s dílem pohyblivým, 51 prázdných úlů, 8 medometů, 2
vařáky na vosk a 1 lis na slaměnné rohože
a drobné náčiní.
Pokladní vybral stanovené příspěvky pro
Ústředí spolku a na časopisy a pojištění.
Tolik je nám známo o založení našeho
včelařského spolku, který přetrval přes první
světovou válku i německou okupaci, na kterou už se mnozí občané pamatují, a následovaly i další nepříznivé situace, ale včely
a včelaři se snad hned tak z tohoto světa nevytratí a budou si hledět své práce, pokud je
globalizace nezničí.
Co se týká současnosti, mohu Vám sdělit, že díky houževnatosti a píli našich otců
a předchozích činovníků naší nyní nazývané
Základní organizace českého svazu včelařů
v Poniklé konstatujeme, že dosud žijeme
a jsme tady v počtu 25 včelařů se 196 registrovanými včelstvy a těšíme se každým
jarem, že bude lépe. Léta nám však ukrajují
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Ostatní
čím dál více času, ale mladá generace nám
postupně doplňuje naše řady a co hlavního,
jejich schopnosti a vzdělání jsou přínosem
do našeho spolku, a tak si můžeme troufnout letos oslavit 100. výročí jeho založení
– i když jen po skrovnu, jak je zde v horách
zvykem.
Pro tentokrát Vám, milí čtenáři, tato informace musí stačit, nechci totiž zabírat příliš mnoho místa v našem zpravodaji.
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
místopředseda Václav Hladík

Okrášlovací spolek
Během roku jsme se s vámi mohli vidět
na několika akcích, které byly pořádány jen
a jen pro vás. Něco pro malé, něco pro velké, něco pro všechny dohromady. Doufáme,
že se s Vámi opět setkáme ať už v knihovně
nebo v DPS, na svahu či v Muzeu. Věříme,
že si s Vámi zase hezky popovídáme. Po-
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slední, co dlužíme, je odpověď na otázku,
která zůstala neodpovězena na podzimním
setkání s obyvateli Domu s pečovatelskou
službou. Možná již odpověď znáte, ale pro
jistotu: čp. 201 je chaloupka, která se nachází nad rodinným domkem manželů Jany
a Zdeňka Jiroušových (saniťák) nad školou.
Chaloupka zůstala vlastnictvím rodiny Nechanických. Uhádli jste? Tak zase příště odkryjeme nějaké další tajemství.
Na brzké setkání s Vámi se těší členové
Okrášlovacího spolku.
Míla Gembická

Krámek u školy
Aneb co je nového…
Od počátku roku se trochu upravila otevírací doba. Nyní tedy Po–Pá:7.30–10 a 14–
17, So 8–10. Ale pokud v Krámku jsem, je
otevřeno, stačí tedy vzít za kliku a vejít…
;o)
To, co již víte, nebo alespoň ti co Krámek navštěvují pravidelně – každý všední
den i v sobotu je tedy možno koupit čerstvý
chléb a pečivo, veku, nějaký ten koláček, slaninový a sýrový rohlík či malou banketku…
ti, co chtějí mít jistotu, a při odběru většího
množství si mohou pečivo a chléb objednat,
a to nejpozději den předem do 11 hod. a to
i na tel. 774 585 904.
Dále je v Krámku možno nalézt zatím
nejzákladnější sortiment toho, co člověk obvykle zapomene, když jede na velký nákup.

Krámek u školy

Nějaké ty jogurty, pro milovníky i velké
balení řeckého jogurtu… dále dobroty, ale
i bonboniéru, vínko a piviště…
Pro školáky zatím kružítka, propisky,
tužky, nůžky, štětce a papíry (třeba na laboratorní zprávy).
Z novinek je tu možnost objednávek vycházejících knižních titulů a k nahlédnutí je
katalog knih čerstvě vycházejících. Stejně
tak je možno v Krámku zakoupit ponikelský
titul „Von je eště živej“, vypravování legionáře Františka Doška z Jilma.
Pro tvůrce k dostání bavlněná příze
a možnost si vybranou přízi ze vzorníku objednat, dále je možno zakoupit česané ovčí
rouno, vhodné k plstění, spřádání, či tvorbě
waldorfských panenek.
A pro mlsaly pak džemy z domácí výrobny „Dobroty Loty“, vyráběné z čerstvého
ovoce a třtinového cukru.
Sortiment postupně doplňuji dle přání
a požadavků, v případě, že byste si nebyli
jisti, zda něco mám, či ne… zavolejte a zjistíte… ušetříte sobě případnou cestu a mně
poskytnete inspiraci, pokud to či ono mít
nebudu.
Některé věci ale v Krámku nenajdete
nikdy… jednou takovou položkou jsou výrobky firmy Mattoni, s výjimkou Magnézie,
která je výjimečná svým složením a léčivými účinky. A proč je nenajdete? Rozhodla
jsem se nepodporovat firmu, která vydělává
na stáčení a prodeji pramene, avšak lázně

Foto: Miloš Hájek
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Kyselka kdysi vybudované panem Mattonim
systematicky zanechává chátrat, a nesnaží
se o spolupráci, ani v případě občanských
iniciativ. Čímž velmi poškozuje jednak kulturní dědictví a jednak krajinu budovanou
po generace. Takže „matonku“ byste hledali
marně… ;o)
sofi

Radosti stáří
Sedím v hospodě, vrtím se, protože mne
píchá v zádech, a říkám si: Pivo je fajn, ale
chtěl jsem tu ještě něco jiného... Co to bylo?
Aha. Přišel jsem fandit hokeji. Fandit! Hokeji! Ta paměť, ježkovy voči.
Televize svítí, chci fandit, ale moc mi to
nejde. Zapomněl jsem si naslouchadlo. Je
to dost hloupé – slyšet jen tlumený výkřik:
góól! A jinak vůbec nic jiného. Přesto se
snažím. Sedím a zírám na obrazovku. Ticho
se prodlužuje. Nikdo nekřičí, nehuláká...
Nevadí, utěšuji se, hokejovou náladu
sice nezaslechnu, ale mám dvě oči a ke sledování zápasu mi postačí obrázek. Úžasný
vynález, tahleta televize, co? Báječný.
Znova se soustřeďuji. Ale obraz mi stále uniká. Je prasecky rozmazaný, rozteklý
a skoro ho nevidím. Aha. To bude tím, že
jsem si zapomněl i brejle. Takže vidím kulový, jak se říká. Inu, co se dá dělat, vypiji
radši další pivo. Je vážně skvělé, říkám si,
a docela dobře ho vyhmatávám v dosahu
pravé ruky.
Neslyším, nevidím, zato chuť mi slouží
skvěle, dám si dobrou večeři, napadá mne
vzápětí jiná radost. Jen v pohodě. Takový
gulášek...
Ale co to? Kruťajbrko, kde mám zuby?
V papule je necítím! Že by byly v kapse?
Hledám zuby na prsou, na levém stehně,
na pravém stehně i na zadnici. Jenže v kapsách nejsou. Kam jsem je dal? Tak tohle mě
už teda namíchlo. A pořádně. Až jsem z toho
vztekle vyletěl od stolu a že poběžím hluchej, slepej, hladovej a naštvanej pryč. Jež-
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kovy voči!
Udělám dva rázné kroky, plné spravedlivého rozhořčení, a bim ho! Zapomněl jsem
si berle, a tak není divu, že se válím s oslabenou hnátou na podlaze... Co se to se mnou
děje? Už toho mám vážně dost... Pomalu se
zvedám a rozpálená hlava mi jiskří jako železo na brusce. Postavím se, opřu ruce o židli a vykouknu z popraskaného okna.
Páááni... Je to možný? Ježek! Poznávám ho. Opravdu toho ježka vidím! Tu svoji
velikou pichlavou homoli dříví, srovnanou
na zimu hned vedle jabloně. Mého ježka.
Ááá, to je mi překvapeníčko. Já jsem doma.
Vždyť já jsem do tý hospody načisto zapomněl jít! Sedím sice u stolu naproti televizi,
ale doma v kuchyni... Proto nikdo nehuláká
– gól!
Vzal jsem si uši, oči, zuby, dvě náhradní
nohy, léky na tlak a na nervy a konečně jsem
se spokojeně dobelhal na pivo. Promokl
jsem až na kost kvůli zapomenutému deštníku, ale stálo to za to, i když jsem z hokeje
stihl jen tu poslední třetinu.
Skvělý zápas. Vyhráli jsme. Nás jen tak
něco neodbourá.
Oldřich Peterka

Vánoční dárek
Oldřich Peterka
Dostal jsem dárek –
vepřový škvarek.
To bylo radosti
doma i kolem.
Jenže mám starosti
ohledně společenských norem.
Jak mám jíst ten škvarek příborem?
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Inzerce
PronáJeM bytu
Hledám dlouhodobý pronájem bytu 2+1 (nejlépe zařízeného).
tel.kontakt: 721 087 474

PRONÁJEM BYTU 1+1 V PONIKLÉ
obývací pokoj s kuchyní 18 m2
pokoj 10 m2, chodba 8 m2,
sociální zařízení 5 m2, sklep

bytový dům v dolení části obce, 3. NP
k nastěhování možný cca od července 2013
vlastní topení (kombinace kachlových kamen a přímotopů)

po celkové rekonstrukci
kuchyň se spotřebiči
tel: 608 236 217

Dámské, pánské, dětské
střihy. Barvení, melírování, trvalá ondulace, …
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

(Po dohodě i po 20. hodině)

(budova Městské knihovny)
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Inzerce

