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Úvod
Pod horami
číslo: 170, ročník 44

Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
první dva měsíce v roce byly nabity
v naší obci mnoha důležitými událostmi.
Od masopustního veselí, přes zápis nových
ponikelských školáků až po představení
velkého projektu - Areál Homole.
Myslím, že právě návrh, se kterým
přišel současný nájemce areálu opravdu
stojí za trochu pozornosti nás všech. Jak
podotknul jeden ze zastupitelů, je to projekt velikostí srovnatelný s budováním
kanalizace. Já si myslím, že je to projekt
nesrovnatelně větší. Když pominu debatu
o jeho možné návratnosti, když pominu debatu o tom, zda areál má nebo nemá bez tak
masivní investice budoucnost, dostanu se
k mnohem základnější otázce. Jakým způsobem by se naše obec proměnila, kdyby
byl projekt realizován? Na jedné misce vah
je mnoho pracovních příležitostí, dostupnost kvalitního sportoviště, které funguje
po celý rok, návazné podnikatelské příležitosti odvíjející se od přílivu mnohonásobně více turistů, vyšší atraktivita naší obce
atd.. Na druhou misku vah musíme ovšem
přihodit míru rizik spojených se samotnou
investicí, změnu rázu naší obce, výrazně
rušnější prostředí, mnoho cizích návštěvníků, otázku, zda je takováto radikální změna
směrování obce zdravá?
Jsem toho názoru, že výše zmíněné oblasti debaty jsou velmi zásadní pro každého
občana naší vsi a že dokud tyto věci nebudou probrány, není třeba se zabývat konkrétními otázkami kde, konkrétně co a jak
bude postaveno.
Rád bych Vás proto poprosil, abyste
přišli vyjádřit své mínění na besedu, kterou
na toto téma svolává starosta na 23. 3. od
18:00 do Kantýny. Děkuji.
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Marek Kulhavý - redaktor
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Obecní rada

Jednání obecní rady za období prosinec 2014 až únor 2015
Vážení sousedé,
úspěšně jsme překonali přelom roku,
někteří z vás také první a zároveň poslední
ples v této sezóně v KD Kantýna, na návsi jsme si řádně nacpali nácky jitrnicemi,
ovárkem a dalšími pochoutkami, divadelní nadšenci dostali možnost uspokojit své
kulturní potřeby na několika představeních.
Uplynulé měsíce však nebyly jenom příjemné kratochvíle, to nejzajímavější z činnosti rady obce se vám pokusím přiblížit
v článku níže.
Před koncem minulého roku byla
na obec doručena výpověď ze smlouvy
o provozování sportovního areálu Homole společností Čerpadla Vrchlabí, která
by měla nabýt účinnosti po konci letní sezóny 2015. Z diskuse při předání výpovědi
obec vyrozuměla, že výpověď je především
prvotním bodem pro jednání o budoucím
provozu areálu, a že výpověď je možné ještě stáhnout. Jisté je, že smysluplné využití
areálu je možné pouze nájemci Homole,
kteří by rádi započali diskusi o vytvoření
společnosti mezi nimi a obcí, s cílem vytvoření rozsáhlého sportovně-zábavně-odpočinkového areálu. O tom se mohli zastupitelé přesvědčit na prvotním neveřejném
slyšení, kam byli přizváni spolu se zástupci
Čerpadel Vrchlabí. Na jednání byla představena vize, jak by areál mohl vypadat a
fungovat v letech budoucích. Záměru však
předchází jimi navržená změna právní
formy areálu – vytvoření akciové společnosti – Čerpadel Vrchlabí a obce Poniklá
s vlastnickým podílem 50:50 a vložením
počátečního vkladu ve výši 500 tis. Kč každý z vlastníků. Hlavním úkolem v počáteční fázi podniku by bylo vytvoření studie
proveditelnosti a dalších stupňů projektové dokumentace pro vytvoření moderního
a konkurenceschopného víceúčelového
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sportovního a rekreačního areálu pro zimní
a letní provoz. Zastupitelé jsou si vědomi
vážnosti rozhodnutí, a proto bylo naplánováno veřejné jednání, které se uskuteční 23. 3. 2015 (viz upoutávka na jiném
místě Pod horami). Na tomto jednání bude
všem představena prezentace podoby areálu Homole, tak jak si ji představují zástupci
společnosti Čerpadla Vrchlabí.
Obec Poniklá provozuje menší část
terénní pečovatelské služby prostřednictvím Centra pro zdravotně postižené, o. p. s. Liberec. Celkové náklady
za zajištění této služby dosahují nákladů
259 534 Kč (tato částka je krytá dotacemi,
jejichž příjemcem je Centrum pro zdravotně postižené a případně jinými zdroji jako
je např. příspěvek obce – konkrétně bylo
společností požádáno o příspěvek ve výši
38 930 Kč). Toto zajištění terénní služby je
prozatím pro obec výhodnější, než zřízení
vlastního pracovního místa terénní služby s částečným úvazkem. Při počátečním
jednání, kdy se jednalo o zajištění služby
prostřednictvím této externí firmy, bylo
dohodnuto poskytnutí ročního příspěvku
ve výši 12 000 Kč za cca 10 hodin týdně
(cca 500 ročně). Skutečná šíře péče byla
více než dvojnásobná, rada obce proto i po
domluvě s firmou schválila příspěvek ve
výši 20 000 Kč na rok 2015.
Na podzim byly firmou LTM Krkonoše dokončeny opravy komunikací ve dvou
úsecích – od obřadní síně ke stodole a od
čp. 70 po Tomášovy. Ke konci roku bylo
obci doručeno závěrečné vyúčtování obou
akcí. Sjednaná cena činila 825 000 Kč.
Vzhledem k nedodržení termínu zahájení
oprav bylo dohodnuto snížení této ceny
o 7 %. Při realizaci bylo rozhodnuto o důkladnějším provedení podloží v celém úse-
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ku obřadní síň – Jindřišek, do vícenákladů
se promítly dále i dodatečně objednané
sjezdy a prodloužení úseku u Tomášových,
se kterými projekt nepočítal. Ve vyúčtování byla z původně sjednané ceny na celou
zakázku započítána sleva ve výši 10 %, po
přičtení víceprací konečná cena za provedené opravy komunikací činila 845 000 Kč.
Stavební dozor vyúčtování prošel, výměry
souhlasí s provedenou skutečností.
Rada obce a následně také zastupitelstvo souhlasilo s předložením dvou žádostí o dotaci: 1) na projekt „Rekonstrukce místní komunikace v Poniklé“ do výzvy
Programu obnovy venkova, celkové náklady projektu 600 000 Kč, vlastní podíl obce
vyčleněný v obecním rozpočtu činí 300 000
Kč, projekt se týká úpravy komunikace od
čp. 274 po čp. 271.
2) na projekt „Rekonstrukce pomníku
padlým v Poniklé“ do výzvy grantového
programu Ministerstva obrany, celkové náklady projektu 198 000 Kč, vlastní podíl
obce 42 000 Kč.
Rada obce schválila příspěvek Místní
knihovně v Poniklá ve výši 20 000 Kč na
nákup knih prostřednictvím hromadných
nákupů se semilskou knihovnou v roce

Obecní rada
2015 (dalších až cca 15 000 Kč bude moci
být čerpáno na vlastní nákup bez prostředníka), dále odsouhlasila provedení technického zhodnocení, které spočívá v rozšíření
datových sítí v částce 66 700 Kč pro Českou poštu, s. p., Praha 1, veškeré náklady
hradí Česká pošta.
V uplynulých dnech někteří z vás obdrželi do poštovní schránky dopis společnosti ČEZ Distribuce a. s. se souhlasem
s provedením úprav. Jedná se o rozsáhlou
akci pod názvem „SM, Poniklá – obnova
venkovního vedení NN“, jejímž investorem
je ČEZ Distribuce, a která se týká území
zhruba dolní části obce, kde se vyskytují
ještě staré dřevěné sloupy. Součástí akce
je výměna veškerých stávajících podpůrných bodů za nové místo stávajících, stávající venkovní vedení provedené holými
vodiči bude nahrazeno novým svazkovým
vodičem, veškeré stávající přípojky budou
přepojeny na nové územní nebo venkovní
vedení na místo stávajících.
Vážení sousedé, ať vám jaro spolu se
svými prvními dny přinese pohodu a dobrou náladu!
Petra Novotná, místostarostka

OÚ Poniklá Vás srdečně zve na veřejnou debatu na téma:

Budoucnost areálu Homole
Součástí tohoto projednání bude představení projektu veřejnosti, odpovědi na první
sérii zastupitelských dotazů a připomínek a debata všech zúčastněných.

V pondělí 23. 3. 2015 od 18:00 hodin
v kulturním domě Kantýna
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Většinu podstatného obecního dění
dostatečně popisuje článek paní místostarostky i zápisy ze zastupitelstev. Nerad bych
ubíjel čtenáře našeho zpravodaje další sadou
„politických“ zpráv, nicméně alespoň ke třem
stěžejním řešeným záležitostem bych měl
alespoň skrovně cos připodotknouti.

Nová Homole
Mimořádně ambiciosní plán na zbudování rozsáhlého sportovně-zábavního centra na Homoli nám představili stávající provozovatelé areálu – firma Čerpadla Vrchlabí.
Projekt svým hrubě nastíněným nákladem
(70 – 90 mil. Kč) dalece přesahuje veškeré
záměry, které kdy byly v souvislosti s Homolí
spřádány. Po prvotním, a ovšemže zatím jen
notně povšechném, seznámení se s projektem
vyvstala široká škála otázek budící otázky
další a další (a další). Ač jsem snad znám svým
(eufemisticky řečeno) vlažným vztahem ku

sportování, nepřistupuji k této otázce s nějakou
negativní předpojatostí, ani apriorní obavou
před něčím, co skutečně řádově (!) přesahuje
ostatní záměry samosprávy. Jako zastupitelé
považujeme za vhodné se otázkou seriosně
zabývat, přičemž vytvoření konečného soudu
zabere nemálo úvah všemi možnými směry.
Zásadní otázky ekonomické (forma spolupráce obce a firmy, dotace, půjčka, záruky,
návratnost, udržitelnost, finanční přínos,
smluvní vztahy s desítkami majitelů pozemků,
změny všech zásadních dokumentů, rizika
úplně se vším) je třeba zasazovat do rámce
ještě podstatnějších otázek směřování naší
vesnice (jejího charakteru, kapacit, vzhledu,
společenského klimatu, příležitostí). Dalším
krokem v rozplétání nelehkých otázek budiž
veřejná debata na téma budoucnosti areálu
Homole. Tu svolávám na pondělí 23. března
od 18.00 do kulturního domu Kantýna.
Součástí tohoto projednání bude představení
projektu veřejnosti, odpovědi na první sérii
zastupitelských dotazů a připomínek a debata

Legenda:
Stávající sjezdovky
Stávající vleky
Nové sjezdovky
Nové vleky a lanovka
Retenční nádrž
Parkoviště

Parking

Ochutnávka z prezentace zamýšleného areálu - námět, jak by mohly vypadat sjezdovky na Homoli, včetně
vleků, lanovky, retenční nádrže a změny přístupové komunikace.

zdroj: Čerpadla Vrchlabí
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všech zúčastněných. Přijďte, bude to věru zajímavé!!!

Veřejné osvětlení v dolení Poniklé
Ve fázi projektu se nachází akce na
výměnu poměrně značné části rozvodů nízkého napětí elektrické energie v dolení Poniklé
(hurá, konečně!). Zjednodušeně řečeno, dojde
k výměně dřevěných sloupů pro vedení nízkého
napětí za betonové, v některých částech budou
sloupy zrušeny a vedení uloženo pod zem. Pro
obec to krom zásahů do pozemků a komunikací znamená zejména nutnost řešit v celé této
oblasti (zejména od ústí ponikelského potoka
po Huderovo, a částečně podél hlavní silnice
směrem k Zuzánkovým) veřejné osvětlení.
Dobrý důvod rozloučit se s naprosto dožilými
(a mnohdy snad již i musejními) lampami. Rád
bych ubezpečil, že veřejné osvětlení zůstane
zachováno i v místech, kde se počítá s úplným
rušením sloupů a podzemním vedením kabelů.
S případnými připomínkami k projektu (měli
by ho obdržet všichni, jejichž nemovitostí se
bezprostředně týká), se můžete obrátit i na

Obecní hlásný
OÚ Poniklá - pro případný společný postup.

Krajské silnice
Na setkání starostů Jilemnicka zavítal v únoru pan hejtman Martin Půta, aby
zodpověděl nejpalčivější dotazy regionu.
Ne náhodou proto nepřijel sám, ale byl doprovázen svým radním pro dopravu. Protože
naprostá většina dotazů se týkala stavu
a plánu oprav krajských komunikací. Dlužno
dodat, že úloha pana radního Mastníka není
záviděníhodná… Je celkem objektivním faktem, že s přiděleným rozpočtem na opravy
krajských komunikací naprosto nelze vzhledem k jejich kondici (více než polovina je
ve špatném až havarijním stavu!!!) uspokojit
všechny. A to dokonce už ani ne slibem… Pro
naši oblast je snad nejzajímavější jiskřička
naděje týkající se postupné opravy komunikace od Mejta směrem na Roprachtice, Vysoké
a dále na Kořenov. Zejména krásný kamenný
most na Mejtě si zaslouží včasnou opravu tak,
aby nemusel být jednou úplně stržen. Prý (!) se
letos vše naprojektuje a nejpozději (!) do tří let

Platba za likvidaci odpadu v roce 2015
Platbu za likvidaci komunálního odpadu lze provést v hotovosti na Obecním úřadě
v Poniklé, nebo převodem na účet obce č.ú. 1263092319/0800, vždy uvést VS ve
tvaru 2RRMMDDČP (2 = odpady, RRMMDD = prvních šest čísel z rodného čísla,
čp.= číslo popisné v Poniklé (Přívlaka) 3-místné ve tvaru např. 001 až 500, takže
např.VS=2rrmmdd001 nebo 2rrmmdd333).
Výše poplatku se nemění, je rovna poplatku za rok 2014. Pytle lze vyzvednout na
Obecním úřadě v Poniklé nebo v traﬁce u paní Šeﬂové.
Poplatek je splatný u pytlového svozu jednorázově do 30. 6. 2015, u pravidelného
svozu buď jednorázově do 30. 6. 2015 nebo ve 2 splátkách = 1/2 do 30. 6. 2015 a 2/2
do 30. 11. 2015.
Bližší informace získáte na OÚ v Poniklé, tel.: 481 585 981, mob.: 603 465 164.
Složenky se posílají před koncem roku pouze jako upomínka zapomnětlivým.
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bude hotovo. Na viděnou v roce 2018!

Poniklá na mediálním výsluní
V uplynulých dvou měsících mohl čtenář,
divák a posluchač českých médií nejednou
zaslechnout zmínku o naší vísce. Tou zdaleka
nejprůraznější zprávou se stala vážná nehoda
osobního vlaku ve skalní rozsedlině mezi Mej
tem a sytovským nádražím. Díky strojvůdcově
duchapřítomnosti i díky redukované rychlosti
v tomto úseku nebyla naštěstí nehoda fatální.
Je namístě vyjádřit zde poděkování SŽDC za
velmi rychlé uvedení tratě do provozu – odklizení 30 metrů závalu a oprava poškozených
kolejí trvala (vzdor mnohem pesimističtějším
odhadům) jen několik dní. Škoda na vlaku
dosáhla 1,5 mil, zraněno bylo 9 osob.
O příjemnější publicitu se postaral pan
Ladislav Chlum, který se zúčastnil na konci
minulého roku televizní soutěže ve vaření. Ač

Z místa nehody
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nevyhrál, Poniklou svým osobitým a sympatickým projevem představil v dobrém světle nejen prostřednictvím tradiční krkonošské krmě.
Velice pěkný dokument o ponikelském
perlaření zpracovala Česká televize v rámci
cyklu Folklorika. O foukání a montování ozdob
tam promluvila celá řada Ponikeláků. Pořad
je dostupný v internetovém archivu ČT a stojí
rozhodně za zhlédnutí. Já osobně nejvíce hodnotím vystoupení pana Hlaváče, který pěkně
zahrál na harmoniku a hlavně jako jediný
přiznal, že navlékání koralí může být také pěkná
otrava! Palec nahoru!!!
A aby byl seznam úplný, Český rozhlas –
Sever pustil do éteru reportáž z Ponikelskýho
masopustu.
Tomáš Hájek, starosta

foto: Drážní inspekce
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Zastupitelstvo

Nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá
Milí čtenáři, zde Vám předkládám nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Po–
niklá. Je to výtah podstatného z druhé, třetí a čtvrté schůze. Pro podrobnější zápis včetně příloh
doporučuji otevřít úřední desku na www.ponikla.cz. Pro přehlednost jsou jednotlivé body
číslovány s odkazem na schůzi, kdy bylo téma projednáno. Ještě trochu statistiky: 2. zasedání
se konalo 17. 12. 2014 za přítomnosti 14 zastupitelů (omluven J. Jón). 3. zasedání bylo
29. 1. 2015 (přítomno 13 zastupitelů, omluveni: M. Gembická, J. Bekr) a čtvrté 26. 2. 2015
(přítomno 12 zastupitelů, omluveni: Soňa Anna-Marie Fišerová a Soňa Václavíková, Jaroslav
Čížek – dorazí později).

1) Činnost Rady obce od 6. 11. do
17. 12. (2. schůze)
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Chtěla bych se ještě vrátit
k rozhodnutí rady o zrušení zákazu vjezdu
na komunikaci II. třídy během konání Svatojakubské poutě v příštím roce. Rada chce
stánky směřovat do míst mimo tuto komunikaci a pro řemeslný trh je toto rozhodnutí
téměř likvidační. Řemeslníci zabírají se svými stánky velkou část návsi i komunikace,
k tomu každý přijede s dodávkou, auta je třeba
někde zaparkovat. Aby zůstala hlavní komunikace průjezdná, je zapotřebí, aby na to někdo
dohlížel, aby se jasně vymezilo, kde stánky
musí být. Zrušit uzavírku není šťastné řešení,
i když si uvědomuji, že optimální nebyla ani
objízdná trasa. O tomto tématu je třeba se ještě
bavit detailněji třeba na dalším zasedání zastupitelstva.
T. Hájek: Ano, do příštího zasedání připravíme
grafické podklady k diskusi.
M. Gembická: Kdy probíhají zkoušky
rozhlasů?
T. Hájek: Firma přijede znovu ve čtvrtek
18. prosince. Doposud nefungují některé amplióny a tak nemá příliš smysl zkoušet vzájemná echa.
M. Kulhavý: Marius Pedersen nám svoz

směsného komunálního odpadu příští rok
zdraží o 2 %, pro občany poplatek zůstane
beze změn, začínáme se dostávat do situace,
že se roky k ceně nic nepřipočítává a za pár let
budeme před otázkou o kolik % zdražit.
T. Hájek: V tuto chvíli, kdy Svazek obcí Jilemnicko připravuje společné výběrové řízení na
svozovou firmu pro celý region, by nebylo
šťastné uvažovat o zdražování. Zároveň se
zpracovává v celém regionu analýza odpadového systému. Můj názor je ten, že pokud
zdražovat, tak o víc procent jednou za čas, než
každý rok o 1 - 2 %.
P. Plichta: V našem systému by se muselo
také ověřit, zda by nebylo v případě zdražení
nutné aktualizovat všechny smlouvy uzavřené
s občany o svozu komunálního odpadu.
Návrh usnesení č. 18:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 6. listopadu do 17. prosince 2014.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Volba členů finančního výboru
a kontrolního výboru (2. schůze)
Na ustavujícím zastupitelstvu dne 6. listopadu
2014 byl zřízen finanční a kontrolní výbor
a bylo určeno, že tyto výbory budou tříčlenné.
Byli zvoleni předsedové výborů (finanční –
Alena Šedá, kontrolní – Jaroslav Urík)
Diskuse: Bez připomínek
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Návrh usnesení č. 19:
ZO Poniklá volí pro volební období 2014
– 2018 členy finančního výboru Zdeňku
Petruškovou a Lenku Vinklářovou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 20:
ZO Poniklá volí pro volební období
2014 – 2018 členy kontrolního výboru Soňu
Václavíkovou a Marka Kulhavého.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočet obce Poniklá na rok
2015 (2. schůze)
viz tabulka na následující straně
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 22:
ZO Poniklá schvaluje přebytkový rozpočet
obce na rok 2015 v paragrafovém znění:
Příjmy celkem: 15 714 900,- Kč,
Výdaje celkem: 14 623 300,- Kč,
Třída 8 financování 1 091 600,- Kč.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Drobné služby - reorganizace
(2. schůze)
V současné době zaměstnávají drobné služby
dva kmenové zaměstnance (pan Chládek a pan
Novotný), dále sezónní zaměstnance „veřejně
prospěšných prací“ dotované úřadem práce a
dále příležitostně brigádníky (studenty). Zejména s ohledem k počtu zaměstnanců na VPP
navrhuje rada obce zřídit jedno nové kmenové
pracovní místo, tento zaměstnanec bude vedoucím celé složky.

9

Diskuse:
M. Gembická: V minulosti obec měla
3 kmenové zaměstnance a nedělalo to dobrotu, 2 zaměstnanci na práci stačili, pokud
by se mělo zřizovat nové místo, bylo by dobré
zvážit další náplň tohoto zaměstnance, např.
aby se staral ještě o kantýnu. Obec v současné
době neprovozuje vlek ani koupaliště, což je
argument proti zřizování dalšího pracovního
místa. Mohu potvrdit, že zaměstnance na VPP
je potřeba neustále hlídat.
A. Šedá: Máme v rozpočtu tolik volných
prostředků, abychom mohli zaměstnat dalšího
člověka? Máme dané, kolik VPP musíme
zaměstnávat?
T. Hájek: Minimální počet VPP si můžeme
určit, nemusíme chtít nikoho, každé toto pracovní místo úřad dotuje 12 000 Kč měsíčně. Je
třeba zohlednit také sociální rozměr vytváření
míst VPP.
J. Bekr: Byl jsem vedoucím drobných služeb
v době, když se stavělo zdravotní středisko,
stačilo, abych si odjel zařídit něco jinam
a morálka okamžitě poklesla.
M. Kulhavý: Jednoznačně je vhodné vypsat
výběrové řízení, kmenové zaměstnance bych
upozornil, že mají možnost se do tohoto řízení
přihlásit, protože se také může stát, že poté
nastane propouštění. Jde také o to, že kromě
toho, že bude velet svým podřízeným, bude
mít také za odvedenou práci zodpovědnost.
T. Hájek: Shrnu tedy zatím možnosti, které tu
padají v diskusi: a) 1 kmenový zaměstnanec
a 1 vedoucí, b) 2 kmenoví zaměstnanci a 1 vedoucí.
P. Plichta: Pozměňovací návrh, který by mohl
naše současné zaměstnance donutit se domluvit, kdo z nich bude dělat vedoucího, by mohl
znít takto: ZO schvaluje zřízení nového pracovního poměru pro vedoucího obecní technické služby při zachování počtu 2 pracovních
míst.
T. Hájek: Zůstávám toho názoru nyní odhlasovat pouze zřízení třetího pracovního místa
s tím, že případné propouštění může být otázkou dalšího postupu.
M. Kulhavý: Je tu nyní nějaký objem práce,
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1) Daňové příjmy celkem (11 010 000 Kč) – navrženo dle daňových výnosů za období
1 až 11/2014 s doplněním o mírný nárůst cca 2 %
2) Nedaňové příjmy celkem (4 365 000 Kč) - příjmy zhruba dle skutečností posledních zúčtovacích období
3) Údržba komunikací (1 300 000 Kč) – zahrnuje zimní údržbu, opravu MK nad Rautisem, udržovací nátěr
kostel - fotbalové hřiště, nátěr lávky u garáží, projekt lávky k nádraží, opravy v úseku za Autoservisem
Paska, opravy u garáží u Jizery, a další drobné opravy
4) Vodovody (700 000 Kč) – běžný provoz + možnost dokončit prodloužení vodovodu Klára dle platného
stavebního povolení
5) Kanalizace (900 000 Kč) – běžný provoz + drobná investice cca 100 tis. Kč
6) Mateřská škola (450 000 Kč) – zachován příspěvek z minulých let, úspory ze snížení, tak budou moci být
využity pro obnovu vnitřního vybavení
7) Základní škola (1 600 000 Kč) – z toho 1 450 000 Kč dofinancování běžného provozu, dále dílčí obměna
vybavení a tablety pro jednu třídu (50 000 Kč)
8) Památky (100 000 Kč) – údržba pomníku padlým, lucerna Nepomuk, kroniky
9) Pečovatelská služba (400 000 Kč) – celkový náklad, u kterého předpokládáme, že bude alespoň částečně
opět pokryt dotací (nevyčerpané prostředky budou tvořit rezervu rozpočtu)
10) Veřejné osvětlení (300 000 Kč) – běžný provoz a cca 120 000 Kč na opravy a obměnu
11) Komunální služby (2 265 300 Kč) – z toho cca 600 tis. Kč mzdy (nezapočítáni zaměstnanci v režimu VPP,
na něž je čerpána dotace pokrývající 80 % nákladů), dále běžný chod: pohonné hmoty, elektrická energie,
pomůcky, technika a dále vše, co souvisí s údržbou obecních nemovitostí, z větších akcí, které bude třeba
řešit: sběrný dvůr, projekční činnost (chodníky, náves), budovy (kantýna, stará hasičárna, fara)
12) Požární ochrana (500 000 Kč) – z toho 440 000 Kč na maximální obecní podíl při nákupu cisterny
13) Krizové řízení (10 000 Kč) – nesmylsná, leč nutná položka, u které není stanovena minimální výše
14) Splátky jistin úvěrů (1 091 600 Kč) – z toho tělocvična 398 000 Kč (bude doplaceno během r. 2018), hrubé
předčištění ČOV 300 000 Kč (splaceno ke konci roku), snížení energetické spotřeby ZŠ 393 000 Kč
(splaceno během r. 2016)
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kterou by vykonávali tři zaměstnanci, ale teď
ji ve dvou zvládají taky. Pozměňovací návrh
by mohl znít: ZO Poniklá schvaluje zřízení
nového pracovního poměru pro vedoucího
obecní technické služby a pověřuje radu obce
přípravou výběrového řízení na obsazení této
pozice od dubna 2015 a zároveň pověřuje radu
obce po 6 měsících vyhodnotit práci obecních technických služeb a počet potřebných
pracovních pozic v obecních technických
službách.
Návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje zřízení nového pracovního
poměru pro vedoucího obecní technické služby
a pověřuje radu obce přípravou výběrového
řízení na obsazení této posice od dubna 2015.
1. pozměňovací návrh usnesení č. 23:
ZO schvaluje zřízení nového pracovního
poměru pro vedoucího obecní technické
služby při zachování počtu 2 pracovních míst.

Zastupitelstvo
2. pozměňovací návrh usnesení č. 23:
ZO Poniklá schvaluje zřízení nového pracovního poměru pro vedoucího obecní technické služby a pověřuje radu obce přípravou
výběrového řízení na obsazení této pozice od
dubna 2015 a zároveň pověřuje radu obce po
6 měsících vyhodnotit práci obecních technických služeb a počet potřebných pracovních
pozic v obecních technických službách.
Hlasování:
Pro

Proti
T. Hájek
J. Jirouš
J. Kubín
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Zdržel se
D. Šír

Schváleno
(O usneseních se dle Jednacího řádu hlasuje
v opačném pořadí, než jak byly předkládány.
Poté, kdy byl schválen 2. pozměňovací, se již
o dalších dřívějších návrzích nehlasovalo.)

Plán obnovy vesnice 2012 – 2014
Obec Poniklá
Plánovaný
harmonogram
realizace

Finanční
náklady v Kč

Pozn. (2014)

Revitalizace vstupního parteru před Základní školou
v Poniklé – vytvoření herní i odpočinkové plochy na
ponikelské návsi, která bude sloužit všem věkovým skupinám

2012

600 000 Kč

Zřízení bezbariérového přístupu ke zdravotnímu
středisku – vytvoření kvalitních podmínek pro
handicapované občany

realizováno
částečně
(hřiště před
MŠ, zahrada
ZŠ, venkovní
učebna ZŠ

2013

500 000 Kč

realizováno

Opravy místních komunikací – průběžné opravy místních
komunikací, které jsou často v havarijním stavu

průběžně

ročně cca
200 000 Kč

Oprava lávky přes Jizeru – zpracování projektové
dokumentace a oprava lávky k vlakovému nádraží, která je
v havarijním stavu

realizováno
v nepoměrně
větším
rozsahu

2014 - 2016

1 000 000 Kč

zpracována
prvotní studie

2013

300 000 Kč

Zateplení objektu čp. 265 (kulturní dům) a výměna zdroje
vytápění – výměna oken, zateplení budovy, výměna zdroje
vytápění, včetně napojení na obytné domy čp. 266 a 267

nerealizováno
(pouze
provizorní
opravy)

2012 - 2013

5 000 000 Kč

realizováno

III. etapa výstavba tělocvičny – přístavba před sportovní
halou v Poniklé

2016 - 2018

5 000 000 Kč

Opravy drobných sakrálních staveb – průběžná obnova
drobných památek ve volné přírodě

průběžně

1 000 000 Kč

2013

500 000 Kč

Název projektu

Oprava oplocení kolem hřbitova – stržení současného
oplocení a vybudování nového

Modernizace ČOV v Poniklé
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bylo
plánováno do
dlouhodobého
výhledu, což
trvá
realizováno
ve větším
rozsahu
průběžně
realizováno
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5) Aktualizace Plánu obnovy vesnice (2. schůze)
Ve 20:00 hod odešel P. Plichta, počet

zastupitelů 13.
Tento bod starosta obce uvedl zejména jako
diskuzi o prioritách pro toto volební období.
Nejprve představil a okomentoval Plán ob-

Plán obnovy vesnice 2015+
Obec Poniklá
Název projektu

Tuláčkova náves – zlidštění prostranství v okolí
školy a kostela (zázemí pro spolkové akce, parčík,
dětské hřiště, rozlišení parkovacích a průjezdních
ploch…
Bezpečnost u I/14 – rozšíření stávající sítě
chodníků u hlavní silnice, nové přechody
Opravy místních komunikací – průběžné opravy
místních komunikací, které jsou často
v havarijním stavu
Oprava lávky přes Jizeru – zpracování
projektové dokumentace a oprava lávky
k vlakovému nádraží, která je v havarijním stavu
Oprava oplocení kolem hřbitova – stržení
současného oplocení a vybudování nového
Snížení energetické náročnosti OÚ – výměna
oken a dveří, případně zateplení budovy
III. etapa výstavba tělocvičny – přístavba před
sportovní halou v Poniklé

Plánovaný
harmonogram
realizace

Finanční
náklady v Kč

Pozn.

2015 - 2018

?

V roce 2015 zahájit
přípravu dokumentů

2015 - 2018

?

V roce 2015 zahájit
přípravu dokumentů

průběžně

ročně cca
1 000 000 Kč

Průběžně dle Pasportu
místních komunikací

2014 - 2018

1 000 000 Kč

V roce 2015 pokračovat
v projekční činnosti

2017

300 000 Kč

2015 - 2018

1 500 000 Kč
Je možné ponechat
v zásobníku projektů,
jakkoliv je reálnější spíše
uvažovat o dílčí stavební
úpravě zpřístupňující
galerii v tělocvičně
z přízemního přísálí
S ohledem k relativně
uspokojivému stavu se
bude jednat spíše jen
o běžnou údržbu

2016 - 2030

5 000 000 Kč

průběžně

50 000 – 100 000
Kč ročně

2014-2018

5 000 000 Kč

Hotová prvotní studie,
v roce 2015 pokračovat
s přípravou dokumentů

Opravy vodovodního řádu – průběžné opravy,
výměny uzávěrů, postupná výměna trubního
vedení, obnova pramenišť, dokumentace
vodovodních děl

2014 - 2018

?

Průběžně, zpracovat
kompletní dokumentaci

Snižování energetické náročnosti obecních
bytových domů - výměny oken a dveří, případně
zateplení budov

2015 - 2018

Obecní podíl
v letech 2015 –
2018 cca 2 mil
+ dotace

Sběrný dvůr

2015 - 2016

500 000 Kč

Sportovní, školská a volnočasová zařízení –
běžecká dráha a doskočiště na fotbalovém hřišti,
údržba hřiště u Jizery, obecní pláž u Jizery, dětské
hřiště, hřiště u MŠ, oprava oplocení u MŠ,
průběžná renovace vnitřního vybavení MŠ a ZŠ,
rozšiřování knihovního fondu, renovace prostor

2015 - 2018

5 000 000 Kč

Opravy drobných sakrálních staveb (průběžná
obnova drobných památek ve volné přírodě), péče
o významné stromy a zeleň
Propojení stávajících kanalizačních řadů –
odstavení dvou menších ČOV a svedením všech
splašků na hlavní ČOV

S ohledem na dotační
možnosti; v tuto chvíli je
v bytových domech pouze
provedena výměna oken
a dveří u čp. 266 a 267,
zateplen není žádný objekt
(resp. jsou zateplené půdy
u čp. 266, 267, 204),
Pokračují jednání
o umístění v areálu
zadního dvora bývalé
přádelny
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novy vesnice schválený v roce 2012 (tento
plán je součástí zpracovaného strategického
dokumentu Program obnovy vesnice, který
byl aktualizován 25. března 2009), potom
představil plán aktualizovaný. Ten zastupitelé doplnili o ochranu památných stromů,
o školská volnočasová zařízení a o průběžnou
opravu vodovodního řádu. Oba plány naleznete v přiložených tabulkách.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 24:
ZO Poniklá schvaluje aktualizovaný Plán obnovy vesnice 2015+.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Diskuse (2. schůze)
J. Kubín: Před vývěskou na Přívlace u splavu
je díra, přes kterou ti, co špatně vidí, musí
skákat, aby si přečetli, co na nástěnce je.
Navrhuji položit tam trubku, zasypat a srovnat
do roviny. Cesta ke hřbitovu na Přívlace je
v tomto teplém počasí samé bláto, stačilo by

Zamýšlená rekonstrukce.
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trochu recyklátu nebo jiné drtě. Dále by chtělo
opravit zábradlí od Preložky do Jilma, sice to
není na obecním, ale lidí tam ještě pár chodí.
T. Hájek: Děkuji za podněty, pro činnost drobných služeb na příští rok.
A. Šedá: Stav odložiště u hlavní silnice pro
odpad v Nové Vsi je katastrofální. Projíždějící
to svádí k odhození čehokoliv. Po diskusi
s panem zastupitelem Jónem by asi byla možná
varianta přemístění sběrného místa na druhou
stranu silnice pod mez zahrady Tichánkových.
T. Hájek: O této možnosti jsem s panem Jónem již mluvil, provedeme šetření a případně
sběrné místo přemístíme.
M. Kulhavý: Jak pokračuje jednání s francouzským vlastníkem přádelny o prodeji?
T. Hájek: Jednání pokračují, prodávajícímu
jsme odkryli jméno našeho partnera, po rozsáhlých debatách na tuto spolupráci přikývli,
ale žádají zaplacení provize pro realitní
kancelář, která je cca 140 000 Kč, tuto částku
se zavázal zaplatit náš partner. Ohledně samotného převodu se dlouze diskutovalo, protože
je tam stále několik daňových nejasností, nakonec bylo jako nejschůdnější řešení dohodnuto, že celý areál koupí náš partner a na nás
následně převede zadní dvůr. Právník našeho
partnera nyní připravuje první návrh kupní

zdroj: Mapy - Seznam.cz
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smlouvy.
M. Gembická: Kdy se budou chýlit ke konci
práce na ubytovně?
T. Hájek: Nelze teď říci přesný termín, vše bude
záležet na volných finančních prostředcích.

7) Rekonstrukce místní komunikace - dotace (3. schůze)
Program obnovy venkova (jako jedna z velmi mála výzev) umožňuje žádat finance
mimo jiné také na obecně palčivý problém
- opravy místních komunikací. S ohledem
k možnosti získat až 300 000,- Kč (pro projekt o celkovém objemu min. 600 000,- Kč)
doporučuje rada obce přednostní zařazení
rekonstrukce místní komunikace u bytových
domů čp. 271 – čp. 274 (nad bytovkami
v dolení části obce – mezi telefonní budkou
a schodištěm nad samoobsluhou). Původní
harmonogram oprav místních komunikací
tvořený na základě Pasportu místních komunikací předpokládal tuto rekonstrukci spíše
až na rok 2016. Pro dotační financování by
ovšem bylo výhodnější použít jeden větší projekt namísto části menších oprav předběžně
zmíněných v souvislosti s tvorbou rozpočtu
obce na rok 2015.
Předmětem projektu je rekonstrukce místní
komunikace v dolení části obce, od čp. 274 po
čp. 271 v celkové délce cca 120 m (ppč. 407/1).
V rámci plánované opravy budou položeny
nové silniční obrubníky, odvodňovací žlaby
včetně napojení na dešťovou kanalizaci, dojde
ke srovnání podkladu, položení štěrkového
podloží a asfaltového koberce, krajnice budou
následně obsypány asfaltovým recyklátem.
Časový harmonogram projektu:
červen 2015 - provedení výběrového řízení
červenec až říjen 2015- provedení vlastní
opravy komunikace
listopad 2015 - závěrečné vyúčtování projektu
Rozpočet projektu: 604 500,- Kč bez DPH.
Diskuse:
Starosta přítomným přečetl diskusní příspěvek
zaslaný e-mailem od M. Gembické: Oprava
komunikace - ANO, žádat o dotaci (horší

Zastupitelstvo
obecní komunikaci nemáme? - na Přívlacký
kopec, kolem Krakonošova zátiší, část ke
Krakonošovu Ranči, od bytovky u kaštanu
k obřadce,......), kdo bude stavbu “dozorovat?”
T. Hájek: Komunikaci jsme vybírali podle
potřebnosti i možností dotačního titulu, v tomto úseku už chodí lidé takřka po blátě. Cesta
na Přívlacký kopec a kolem Krakonošova
zátiší byla opravena v loňském roce, část ke
Krakonošovu ranči na opravu čeká, u úseku od
bytovky u kaštanu k obřadní síni došlo k opravě
její alternativy od Vaníčků ke kaštanu. U radou
navrženého úseku se dá předpokládat, že před
případnou opravou dojde ještě k opravě vodovodního řadu.
Návrh usnesení č. 30:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje
venkova, Podprogramu Program obnovy venkova na projekt „Rekonstrukce místní komunikace v Poniklé“ v celkových nákladech ve výši
731 445 Kč, při vlastním podílu z rozpočtu
obce 431 445 Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Restaurace Pomníku padlým dotace (3. schůze)
Jde o žádost o dotaci z Ministerstva obrany na
zabezpečení péče o válečné hroby. Kulturní
památky v majetku obce Poniklá se nacházejí
v utěšeném stavu, posledním objektem, který
by zasloužil rozsáhlejší zásah, je Pomník
padlým ve světových válkách v Poniklé.
Celkový rozpočet projektu činí 198 000,- Kč
a zahrnuje zejména demontáž celého pomníku
a jeho následnou restauraci v ateliéru, vybudování nového základu (pomník má porušenou
statiku), vyzlacení všech liter včetně opravy
poškozeného nápisu ČSR (zničeno Němci
v roce 1938), opravy chybně uvedeného slova
„fašistické“ na správný výraz „nacistické“
a opravu oplocení. Dotace umožňuje pokrýt až
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80 % nákladů.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 31:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o do–
taci a investiční záměr projektu „Restaurování pomníku obětem I. a II. světové války
v Poniklé“ do programu Ministerstva obrany
na zabezpečení péče o válečné hroby, celková
výše nákladů projektu činí 198 tis. Kč, z toho
vlastní podíl z rozpočtu obce činí 40 tis. Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Svatojakubská pouť (3. schůze)
Na minulém zasedání byla započata diskuse
ohledně usnesení RO nahradit uzavírku krajské silnice snížením rychlosti pomocí značek
a jednoduchých šikan a retardérů a přesunout
stánky z krajské silnice do míst v okolí kostela a školy. Zastupitelé se mohli vyjadřovat
k několika variantám navrženým jak radou,
tak zastupitelkou S. A.-M. Fišerovou, která organizuje řemeslný trh. Zastupitelé se shodli, že
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je dobré řemeslný trh zachovat.
Po osobní konzultaci S. A.-M. Fišerové
a starosty bylo dohodnuto umístění stánků
řemeslného trhu na louku před kostelem – bez
nutnosti zřízení pochozího chodníku (viz obrázek níže).
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Ráda bych, aby bylo
jmenovitě uvedeno, že za řemeslnou část
odpovídám já a kdo má odpovědnost za ten
zbytek, v posledních letech se obraceli všichni
na mě a pouť byla velkou zkouškou trpělivosti
pro celou moji rodinu. Chce to někoho, kdo
tam bude po dva dny přítomen a bude ostatním
stánkařům říkat, kde mohou stát a kde nikoliv.
M. Kulhavý: My jsme si jako zastupitelé zvolili radu, té jsme dali důvěru, myslím, že stačí,
aby toto vyřešila rada v rámci svého zasedání,
a nemusíme se tím dlouze zabývat teď.
T. Hájek: V minulých letech měla skutečně
p. Fišerová s organizací stánků na pouti hodně
starostí, domluvili jsme se tedy, že v letošním
roce budou zástupci obce přítomni po celou
dobu stavění stánků.
M. Kulhavý: Nákres rozmístění stánků by měl
dostat na vědomí i pan farář, protože se to týká
bezprostředně i kostela.
A. Šedá: Kde tedy budou stát Rumlovci, ti
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mívali maringotky vždycky před kostelem?
T. Hájek: To bude vyřešeno operativně podle
toho, jaké atrakce a kolik maringotek vlastně
přijede.
Následovala debata, je-li třeba formulovat
zvláštní usnesení a předepisovat radě obce
konkrétní úkoly k řešení. T. Hájek poté vyzval
p. S. A.-M. Fišerovou, aby naformulovala svůj
návrh usnesení.
Návrh usnesení č. 32:
ZO Poniklá pověřuje starostu obce přípravou
grafického uspořádání prostoru jednotlivých skupin účastníků pouti a jejich parkovacích míst, zajištěním dozoru po dobu
6.00 – 9.00 hod při stavbě stánků mimo kraj–
skou silnici.
Hlasování:
Pro
9

Proti
T. Hájek
J. Jirouš
M. Kulhavý
J. Čížek

Zdržel se
0

Schváleno

10) Ubytovna v Kantýně (3. schůze)
Na základě usnesení z minulých jednání
v ubytovně proběhly hlavní stavební práce –
změna dispozice celé ubytovny, rozvody vody,
elektřiny, štukování omítek. V současné době
zbývají k dokončení veškerých prací následující
položky, jde o práce, které zatím nebyly zastupitelstvem odsouhlaseny:
1) podhledy v ubytovně – 219 m2 á 450,- Kč,
celkem - 98 550,- Kč
2) podlahy: koberce, lina, dlažba – celkem 226m2
á 350,- Kč, resp. 500,- Kč, celkem - 84 350,- Kč
3) obklady – 145 m2 á 500,- Kč, celkem 72 500,- Kč
4) malba – cca 1 000m2 á 20,- Kč, celkem 20 000,- Kč
SUMA 275 400,- Kč
Jedná se
kapitola
rozpočtu
investice

o částku, se kterou předběžně počítá
„komunální služby“ schváleného
obce na rok 2015. S ohledem k výši
by však bylo vhodné, aby o uvolnění

prostředků znovu jmenovitě rozhodlo zastupitelstvo.
Diskuse:
T. Hájek přečetl komentář M. Gembické z emailové korespondence: „rekonstrukce kantýny
- asi dokončit, i když si nejsem jistá tímto podnikatelským záměrem již od začátku. Ale neznám
další strategické záměry vedení obce do dalších
let s tímto objektem (bude se nadále hledat pronajímatel, obec bude zkoušet své podnikatelské dovednosti,...neznám další osud provozu
lyžařského vleku, koupaliště, hotelu Homole,...)“
T. Hájek: ubytovna byla v takovém stavu, že nebyla použitelná, záměrem tedy bylo dát objekt do
pořádku tak, aby byl smysluplně pronajímatelný.
Návrh usnesení č. 33:
ZO Poniklá schvaluje pokračování rekonstrukce
ubytovny v Kantýně dle předloženého návrhu
v rozsahu do 300 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Diskuse (3. schůze)
T. Klikorka: Jak je to s podanou výpovědí
nájemců areálu Homole?
T. Hájek: Prozatím k tomu nemůžeme mnoho
bližšího říci, výpověď byla podána s tím, že se
budeme dále bavit o společné budoucnosti areálu. Stávající nájemci chtějí na nějakém z příštích
jednání RO prezentovat svoji vizi do budoucna.
Mají představu společného podniku, který vybuduje moderní areál pro letní i zimní vyžití.
Konkrétní podoba plánu, o které by bylo možné
se bavit, nám ale bude teprve přednesena.
M. Kulhavý: Bylo by vhodné o tomto termínu
informovat i zastupitele a kdo by měl zájem,
mohl by se této prezentace zúčastnit. Přijde mi
zvláštní, že chtějí jednat o nějakém potenciálním
záměru a toto jednání zahájí podáním výpovědi.
J. Čížek: Jednali jsme kdysi o zajištění výčepního
zařízení do Kantýny, bude tam instalováno?
T. Hájek: Ano, je sjednáno, fotbalisté ho na svůj
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ples nechtěli, na další akce bude instalováno.

12) Grantový program obce Poniklá (4. schůze)
ZO schválilo v rámci přípravy obecního
rozpočtu na podporu spolkům prostřednictvím
grantového programu obce částku 300 000,- Kč.
Dle Pravidel pro poskytování obecního grantu
bylo podáno celkem 16 projektů od 8 subjektů.
Celkem byly předloženy projekty za 536 951,Kč s požadavkem na obecní podporu ve výši
426 028,- Kč. Rada obce Poniklá navrhla
rozdělit prostředky následovně (viz. tabulka na
další straně), přičemž u dvou projektů, kterým
nebylo zcela vyhověno, uvádíme komentář.
*1) S ohledem k podpoře jiného projektu i s ohledem k historicky velmi vstřícné grantové politice
vůči SDH Přívlaka navrhla rada obce podpořit
projekt obnovy hřiště na Jilmu pouze „zbytkovou částkou“ (do naplnění 300 tis. Kč po uspokojení ostatních schvá–lených projektů) – tedy
částkou 7 572,- Kč. SDH bude moci na tento
projekt také využít případnou reservu z druhého
svého plně podpořeného projektu. Rozumí se,
že rekonstrukce hřiště tak bude započata pouze
první a zcela minimalistickou etapou.
*2) S ohledem k podpoře dalších dvou projektů
doporučila rada obce přesunout projekt do
některého z dalších ročníků Grantového programu obce Poniklá. TJ Sokol sám svými preferencemi upřednostnil podporu svých dalších dvou
projektů. Jelikož nejbližší půlkulaté výročí jednoty připadá až na rok 2017 (125 let), zbývá ještě
prostor pro odklad tohoto projektu. Vše v tabulce
na další straně.
Diskuse:
J. Čížek: Chci se zeptat ohledně projektu SDH
Přívlaka, rekonstrukce hřiště, zda plocha hřiště
byla vyjmuta ze zemědělského půdního fondu.
J. Kubín: Nemluvíme zde o oficiální ploše, která
by odpovídala statutu „hřiště“, je to spíš plácek,
který je v majetku obce a bylo by možné ho
terénně upravit, oddrenážovat. Tento plac by
byl volně přístupný, nebyl by oplocen. Navrhujeme zde tuto úpravu provést i s ohledem na to,
že „hřiště“ na Benátkách je v majetku soukromé
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Zastupitelstvo
osoby.
Všichni přítomní zastupitelé vyjma J. Jóna,
J. Čížka a D. Šíra konstatovali, že jsou v možném
střetu zájmů (jsou členy místních spolků
žádajících o dotaci). Dle zákona o obcích taková
skutečnost nebrání hlasování, měla by být ale
veřejně oznámena.
Návrh usnesení č. 38:
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

13) Diskuze (4. schůze)
A. Šedá: Chci upozornit na propadající se komunikaci nad sjezdem k RD paní Mikoláškové.
T. Hájek: Budeme kraj urgovat, už jsme tento
úsek v minulosti řešili, ale vždy došlo k závěru,
že to není v tak havarijním stavu, aby řešili
výspravu.
J. Čížek: Jaký časový plán ohledně rekonstrukce
ČOV u cementárny?
T. Hájek: Počítáme, že letos bude hotový projekt na propojení, poté se bude žádat o peníze.
U Cementárny se nepočítá s opravou, ale s tím,
že se tam vytvoří přečerpávací stanice. Pokud se
propojení bude realizovat, přednostně se nejprve
bude řešit ČOV na Přívlace.
M. Gembická: Je něco nového kolem prodeje
objektu Interlany?
T. Hájek: Obnovili jsme jednání s druhým
vážným zájemcem, ten přistoupí na stejné podmínky jako původní zájemce. Nicméně Interlana se nadále snaží prodat objekt za vyšší cenu
(mimo exklusivní nabídku obci), my jsme pro ně
tedy takový záložní plán. Dle poslední dohody
by mělo být jasno do 2. března.
M. Gembická: Neměla jsem možnost ještě slyšet
rozhlas.
T. Hájek: Pracuje pouze ve zkušebním režimu,
shromažďuji seznam míst, kde jsou problémy,
pracuje se na tom, předpokládám, že v první
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Název žadatele

Název projektu

Zastupitelstvo
Celk.
náklady
projektu v
Kč
Kč

stručný popis

Požadovaná
dotace
Kč

%

navržená dotace
Kč

%

Divadelní spolek
J.J. Kolár

Dvě drobnosti

webové stránky, přehravač audio

20 790

16 500 79,4

16 500

79,4

Česká
speleologická
společnost

Nákup pracovních
speleo overal 3ks, speleo vak 2ks
oděvů pro speleology

7 100

5 680 80,0

5 680

80,0

Česká
speleologická
společnost

Renovace osvětlení
Ponikelské jeskyně

osvětlení ponikelské jeskyně

36 281

29 024 80,0

29 024

80,0

Mažoretky

ošacení mažoretek

šaty 3ks, kalhotky pod šaty 30ks,
obaly na šaty 4ks, obaly na hůlky
40ks

13 280

10 624 80,0

10 624

80,0

MS Kákov

Péče a zimní
přikrmování zvěře

krmivo a léky pro zvěř

20 000

16 000 80,0

16 000

80,0

SDH Poniklá

Doprava

doprava na závody

35 000

28 000 80,0

28 000

80,0

SDH Poniklá

Nátěr hasičárny

vyspravení a nátěr podlahy garáže,
výmalba garáže, nátěr parapetů,
přístřešku na schody, oprava nátěru
střechy

35 000

28 000 80,0

28 000

80,0

SDH Poniklá

Celoroční činnost
SDH

startovné, ubytování, ceny na
Dětský den a Silvestrovský běh,
tábor

25 000

20 000 80,0

20 000

80,0

SDH Přívlaka

Oprava sportovního
areálu SDH Přívlaka

rekonstrukce hřiště pod hasičskou
zbrojnicí na Jilmu

115 000

90 000 78,3

7 572

SDH Přívlaka

Nová fasáda
hasičské zbrojnice

vyspravení trhlin, výměna části
okapů a oplechování střechy,
oprava a nátěr zvonice, nátěr
fasády, vrat…

58 000

45 000 77,6

45 000

77,6

Tělocvičná jednota
Sokol

Celoroční činnost
oddílu aerobiku a
volejbalu

doprava, startovné, kostýmy pro
Pusinky 12ks

28 000

22 400 80,0

22 400

80,0

Tělocvičná jednota
Sokol

Rekonstrukce chaty
Babeta - III. etapa

plastová okna na cca polovinu
objektu

47 000

37 600 80,0

37 600

80,0

Tělocvičná jednota
Sokol

Restaurování
sokolského praporu

restaurování historického praporu
včetně stuhy a žerdě

54 500

43 600 80,0

0

TJ Poniklá

Celoroční činnost

cestovní náklady, placení
rozhodčích, praní dresů

22 000

17 600 80,0

17 600

80,0

TJ Poniklá

Párty stan

nůžkový stan 3x6m

9 000

7 200 80,0

7 200

80,0

TJ Poniklá

Internet na hřiště

PC plus přípojka internet

11 000

8 800 80,0

8 800

80,0

CELKEM

půlce března dodavatel přijede seřídit amplióny,
a poté dojde také k propojení s ústřednou pro
domácí hlásiče (aby do budoucna hlásily zároveň
venkovní i domácí hlásiče).
T. Hájek: Navrhuji, abychom se 23. 3. 2015
od 18 hod sešli všichni spolu s veřejností nad
veřejnou prezentací případné budoucí podoby
areálu Homole. Chci vás požádat, abyste do

536 951 426 028

6,6 *1

0,0 *2

300 000

8. 3. 2015 zasílali své dotazy, já je poté předám
p. Weiglovi a Auersvaldovi, aby na ně mohli na
tomto slyšení reagovat.
Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí leden - únor 2015
22. 12. 2014
31. 12. 2014
01. 01. 2015
06. 01. 2015
25. 02. 2015

Jiří Pajer
Miloslav Králík
Věra Skalská
Miloslava Janouchová
Ladislav Rybár

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea leden - únor 2015
90 let
Věra Šimůnková
80 let
Božena Pelcová
Antonín Rychlovský
75 let
Josefa Jiroušová
Eva Martincová
70 let
Eduard Hušek
Jaroslava Červinková
Josef Zelinka

MO ČČK

Tříkrálová sbírka 2015

Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození leden - únor 2015
30. 01. 2015
05. 02. 2015

Lukáš Kučera
Barbora Nováková

Blahopřejeme!

Poděkování
Děkuji ponikelským hasičům, p. Jaroslavu Čížkovi za krásná slova na rozloučenou
a ponikelským občanům, kteří se přišli naposledy rozloučit s p. Miloslavem Králíkem dne
10. 1. 2015.
syn Milan s rodinou

Poděkování
Krev je dárce života i magická tekutina,
která nás drží při životě. Čas od času se ale
každý z nás může dostat do situace, ze které ho
může zachránit pouze dar jiného člověka, dar
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nejcennější - KREV.
Bronzovou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 10 odběrů obdržela paní Iveta Novotná.
Stříbrnou plaketu Prof. MUDr. Jana Jánského za 20 odběrů obdržela paní Monika Jonová a pan Miloš Nechanický.
Zlatý kříž 3. třídy Prof. MUDr. Jana Jánského za 80 odběrů obdržela paní Drahomíra
Matyášová.
Všem za jejich ochotu pomáhat jiným velice děkujeme a přejeme stálé zdraví a životní
pohodu.

Letošní tříkrálová sbírka proběhla v Poniklé již poosmé, a to v sobotu 10. ledna. Zúčastnilo se jí sedm skupin koledníků (osmá
skupinka koledovala v Jestřabí, které patří
také k naší farnosti). Dohromady vybraly
33 652,- Kč oproti loňským 21 509,- Kč.
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 (např.
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 výnosu jde každoročně také na
humanitární pomoc do zahraničí.
Celkově se na území České republiky při letošní tříkrálové sbírce vybralo
89 295 518 Kč, což je vůbec nejvyšší výnos
v její dosavadní historii. Jen pro porovnání,
loni se vybralo 81 788 907 Kč a v roce 2001,
kdy se konala první celorepubliková sbírka,
činil výsledek 31 925 317 Kč. Podrobnější informace o výsledcích i konkrétním směřování
pomoci si můžete přečíst na www.trikralovasbirka.cz.
Poděkování si zaslouží všichni koledníci,
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kteří i v letošním nepříznivém počasí věnovali
svůj volný čas a pohodlí pro pomoc druhým,
stejně tak i jejich doprovod a všichni štědří

Letošní sbírky se zúčastnili:
1. ročník

lidé dobré vůle, kterých, jak je z výsledků patrno, je v naší obci opravdu hodně. Děkujeme!

MATYÁŠ BRAUN

5. ročník

MARKÉTKA DANIHELKOVÁ
KLÁRKA PAJEROVÁ

PATRIK NOVOTNÝ
JAN TOMÍČEK
JIRKA TRUNDA

BÁRTÍK BRAUN
NIKOLKA JINDŘIŠKOVÁ
TEREZKA MORÁVKOVÁ

VOJTĚCH HOLUBEC
KRISTÝNA B. KUNERTOVÁ
JAROSLAV SKALSKÝ

ANEŽKA HAVAJÍKOVÁ
KAČENKA JANDUROVÁ
SÁRA Z. KUNERTOVÁ

ROSTISLAV KOPECKÝ
FILIP LEDVINA
ANETKA ŠEDÁ

MONIKA JINDŘIŠKOVÁ

ALŽBĚTA LEDVINOVÁ

2. ročník

3. ročník

4. ročník

6. ročník

7. ročník

8. ročník

Eva Holubcová

LUKÁŠ TOMÍČEK

MŠ

TONÍČEK BRAUN

Jestřabí

MAYA ŠMÍDOVÁ
TOMÁŠ ŠMÍD

Vedoucí skupinek
J. BRAUNOVÁ
R. FÁBORSKÁ
M. JAROŠOVÁ
Z. JONOVÁ
L. KADAVÁ
S. KUČEROVÁ
J. ŠMÍDOVÁ
M. LUKŠOVÁ

Poděkování si zaslouží všichni koledníci, kteří i v letošním nepříznivém počasí věnovali svůj volný čas a
pohodlí pro pomoc druhým.

foto: koledníci

20

Pod horami - leden - únor

Společenská kronika

…nebyli jsme Králové

ani Mudrci
ani Politici,
dělali jsme jen jejich práci…

Rok s rokem se sešel a opět k nám „přišly pobejt“ vánoce. Jak už to bývá, někdo se na ně nervově
připravuje - rodiče, jiný je vítá s radostí - děti, jiný se zase těší, až už budou za dveřmi (z druhé
strany) - ziskuchtiví podnikatelé, workoholici…
Naštěstí lidé míní, Pán Bůh řídí a tak je to dobře. Narození „Ježíška“ je fakt, se kterým se každý po
svém nějak vyrovnává, buď jednou provždy - takovým lidem moc nedůvěřuji - nebo po celý život.
Jeskyně v Betlémě, její chudoba, zima, také však světlo a lidskost nás neustále nějak nenechávají,
nejen o Tiché noci, ale i ve všedním životě, spát. Nebojme se, nejsme první ani poslední.
V betlémském chlévě už byli osel a vůl. Osel - symbol průhlednosti a pravdy (neumí se přetvařovat),
vůl zastupující nadutost a pýchu. Pak přichází Josef - muž pokorné víry a po zvážení i rozhodných
činů a Marie v požehnaném stavu. Josef doprovází a chrání, Marie přináší - dává život malému dítěti.
Ani pastýři se svojí touhou po novosti nezůstávají pozadu. Nakonec přicházejí, alespoň podle tradice
a darů, které přinesli, tři mudrci (zastupující vědu), králové (mocní světa), nebo mágové
(uchovávající tajemství)? Moc o nich nevíme; to, co však víme, stojí za zváženou.
Všichni vnímali znamení času, uměli je vyhodnotit a těmi dobrými se nechali vést.
Vydali se na dalekou cestu a došli až do chléva. Cestou „otevírali“ lidem oči, „vlévali“ všem naději,
„nutili“ k rozhodnutí, „ukazovali cestu“ a tak svět opět „probouzeli“ k životu.
Nenechali si pro sebe, ale „svěřili“ zlato (= bohatství i moc), kadidlo (= moudrost) a myrhu (= to
věčné v nás) do lepších rukou než jsou jen lidské. To proto, aby nic z vlastního nebylo zneužito, ale
posloužilo tam, kde je třeba. A také se uměli sklonit - před novými věcmi, tajemstvím a životem.
Na krále už nevěříme, moudrost se nám vytratila a politici se jaksi ztratili z našeho každodenního
života.
A tak jsme je zastupovali my:
Aby lidé za dveřmi opět uviděli = hvězda; udělali krok (třeba ke světlu) = lucerna; zamysleli se a
rozhodli se, ke komu patří = znamení křídou a trochu pomohli = pokladnička.
Ze srdce děkujeme těm, kteří nám pomáhali, i těm, kteří nás přivítali; omluva pak patří všem, které
jsme z nedostatku času, sil, bolavých nohou, zimy a vyzpívaných hlasivek nenavštívili. Slibujeme
všem, že se to do příště lépe naučíme a pokud se někdo přidá, že Vás navštívíme všechny.
Vaši tři králové

Statistika pohybu obyvatel v obci Poniklá za rok 2014
stav k 1. 1. 2014
úmrtí
narození
odstěhování
přistěhování
přestěhování v rámci obce
sňatky
rozvod
stav k 1. 1. 2015
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1151 obyvatel
- 17
+ 8
- 15
+ 22
7
5
1
1149 obyvatel
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Co se děje ve škole a ve školce
SFUMATO – splývavé čtení
Možná se k vám už také doneslo, že se
děti na naší škole v letošním školním roce učí
číst jiným způsobem, než jsme byli po dlouhá
léta zvyklí. Rád bych vás v následujícím textu
s touto metodou seznámil a přiblížil i první
zkušenosti.
Název SFUMATO je odvozen od malířské
techniky, ve které malíř překrývá průsvitné vrstvy barvy, aby vytvořil zjemněný prostorový dojem. Míchá přitom barevné tóny tak jemně, že
nejsou vidět žádná rozhraní mezi jednotlivými
barevnými odstíny. Celá malba tak získá dojem jemného oparu, ve kterém se ztrácejí ostré
kontury i hranice vržených stínů – sfumato tak
snižuje kontrast.
Metoda splývavého čtení vede děti
k plynulému čtení (bez „kontrastu“),
zabrání se dvojitému čtení, dítě čte plynule
a s porozuměním. Daří se to i dětem se
specifickými poruchami učení. Sfumato
pomáhá zvýšit úroveň čtení a čtenářské gramotnosti, také pomáhá předcházet neúspěchům ve
čtení. Výuka touto metodou je přizpůsobena
individuálním schopnostem a předpokladům
dítěte, je založena na důkladném zvládnutí
počátku čtení. Děti se naučí pracovat se svým
hlasem, kontrastní volba pořadí písmen vede
k rozvíjení sluchového a zrakového aparátu.
Cílem je upevnění práce očí tak, aby oči měly
dostatek času k zafixování čteného textu. Oči
kontrolovaně fixují hlásku po hlásce, děti hlasitě
vyslovují jednotlivé hlásky propojené v jeden
celek. Při této technice tak mozek dostává více
času na zpracování informací o čteném, dochází
k hlubšímu pochopení významu.
Když se těmito pozitivy seznámila paní
učitelka Lenka Holubcová, rozhodla se, že absolvuje vzdělávací kurz zaměřený na metodiku
této výuky. Poznatky a nadšení, které se jí dostaly od autorky této metody PaedDr. Navrátilové,
utvrdily paní učitelku v přesvědčení, že to

vyzkouší i na naší škole. Po několika měsících
výuky v 1. ročníku, ale i při nápravě špatného
čtení u dětí s poruchami učení, se ukazuje, že to
bylo správné rozhodnutí, což nám doufám potvrdí i mnozí rodiče.
Z. Vinklář - ředitel ZŠ Poniklá

„Poudačky z chalupy ponikelské
báby“, aneb o čem si povídáme
u nás ve školce
V našem povídání se musíme vrátit ještě do
minulého roku 2014. Rozloučili jsme se s Vámi
vyprávěním o svaté Barborce a Mikulášovi.
Ale tím pro nás teprve loučení se starým rokem
začalo.
Při povídání o různých řemeslech, rodině
a Vánocích jsme se naučili mnoho písniček,
nějaké básničky a tanečky. A to všechno jsme
postupně sestavovali do vánočního vystoupení
s názvem Naše vesnice dříve a nyní, které jsme
pro všechny rodinné příslušníky, příbuzné
a známé sehráli s velkým úspěchem 16. prosince. O den později přicházely děti do školky
s úžasem v očích. Ježíšek jim přinesl vánoční
stromeček a pod něj nachystal mnoho dárků.
Snad za jejich píli a odvahu. Než jsme ale začali
odhalovat tajemství papírů a krabic, připomněli
jsme si vánoční zvyky. Zazpívali jsme si známé
koledy, rozkrojili jablíčko a uviděli v něm
hvězdičku, místo olova jsme lili alespoň vosk
a ve vzniklém obrazci hledali podobu s něčím
známým, házeli jsme bačkorou a pochutnávali si
na vlastnoručně upečeném cukroví. Dárků bylo
tolik, že děti rozbalovaly i vícekrát. Postupně
v nich našly stavebnice, hračky, dětský nábytek,
kreslicí materiál, auta, modelínu, kinetický
písek, magnetické kostičky a mnoho dalších
věcí.
Po vánočních prázdninách jsme si ve školce
povídali o „Třech králích“, zimě, stopách ve
sněhu, volně žijících zvířátkách a ptáčcích, zimních sportech a lidském těle. Starší děti se ještě
seznamovaly s časem a životem Eskymáků.

22

Pod horami - leden - únor
Zima bývá na společné akce trochu skoupá, venku to klouže, špatně se chodí (hlavně
nejmenším dětem), a tak kromě her na sněhu nad
školkou si hrajeme a povídáme hlavně ve školce.
Jednu delší společnou vycházku s krásnou
akcí si však ujít nenecháme. Povídání o volně
žijících zvířátkách přímo vybízí k návštěvě
krmelce. Již dlouhé roky se těšíme na pana Václavíka, jeho vyprávění a opečovávaný krmelec.
Tentokrát si s sebou vzal ještě mladšího kolegu
a syna Petra v jedné osobě. Je moc velká škoda,
že nás šlo poměrně málo, ale nemoci se poručit
nedá. Proto dobrot pro zvířátka bylo podstatně
méně. I přesto na nás byli myslivci moc hodní,
odvážné děti se mohly podívat dalekohledem
na pušce a dozvěděly se, že šikovný milovník
přírody zjistí cesty zvířátek i jinak, než podle
stop ve sněhu. Odměnou pro naše děti a jejich
rodiče, kterým děkujeme za přípravu dobrot pro
zvířátka, byla opět sklenice voňavého medu,
který nám paní kuchařka ráda maže na chléb.

Vánoční besídka - NAŠE VESNICE DŘÍVE A NYNÍ.
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Další velice krásnou akcí, kterou jsme
zařadili prvně, byl MASOPUST. Celé naše povídání otevřela paní Čemusová s krásným hudebním programem JÁ JSEM MUZIKANT. Děti
se seznámily s mnoha hudebními nástroji a se
zaujetím poslouchaly úryvky z vážné hudby,
ve kterých poznávaly zvuky nástrojů, zpívaly
a pohybem doprovázely písničku o muzikantech. Ještě téhož dne odpoledne jsme ve školce
přivítali rodiče, kteří přišli svým dětem pomoci s výrobou masopustních masek. Někteří
se raději drželi připravených šablonek, někteří
ale odvážně pustili uzdu své fantazie. Odpoledne bylo velice příjemné a děti si odnášely
masky koček, zajíčků, myšek, ale i čarodějnic
a princezen.
Dále si děti mohly celý týden zkoušet hru
na hudební nástroje (housle, kytara, harmonika,
buben) a rytmické nástroje, hrály si na masopustní průvody, vyráběly si své rytmické nástroje (bubínek, rumba kouli). Celý týden vyvrcho-

foto: MŠ Poniklá
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lil masopustním průvodem masek za doprovodu
obecního rozhlasu v dolní částí obce. Děkujeme
za podporu a sladké odměny.
V zimě nesmíme zapomínat na sportování. Ani letošní zima nedala dětem mnoho
příležitostí naučit se ovládat vše, na čem se
v zimě dá jezdit. Na poslední chvíli se čtyři moc
šikovné děti seznamovaly s „čertovskými prkénky“ a při hrách CUKR - KÁVA, ŠKATULE
HÝBEJTE SE nebo honěné se nenásilně seznamovaly s pohybem na sněhu a běžkách, učily se
používat hůlky nebo jenom svoje ruce, přenášet
váhu, zkrátka mít radost z pohybu na sněhu.
Odměnou jim byl pamětní list se jejich fotografií na lyžích.

Naše “běžkování”.

Škola a školka
Na doslova zbytcích sněhu jsme uspořádali
závody na pekáčích. Jela se dvě kola a každému
se počítal lepší čas. Na start se postavilo
20 závodníků s opravdovými závodními čísly
podporovaných 3 fanoušky a diváky.
Rozloučíme se s Vámi další akcí. Tou je
návštěva pohádky PALEČEK v KD v Jablonci
nad Jizerou, ale o tom zase příště.
Krásný zbytek zimy a ještě krásnější
příchod jara přejí děti z MŠ Poniklá.
Lenka Scholzová - ředitelka MŠ

MŠ Poniklá
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Den otevřených dveří v MŠ Poniklá

se koná v úterý 21. 4. 2015 od 15,30 hodin.

◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦◦
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V PONIKLÉ
Tímto oslovuji všechny rodiče, kteří uvažují o zapsání svých dětí do MŠ v Poniklé pro následující školní
rok 2015/2016 s nástupem v září 2015 i v jeho průběhu (během roku přijímáme nové děti pouze

v případě, že se jiné odhlásí), že zápis se bude konat v úterý 12. května 2015 od 13,30 do 17,00
hod. v budově MŠ. Pokud máte nejasnosti, zavolejte si do MŠ (481 585 257; 731 711 997; 605 304 532)
nebo se přijďte kdykoliv okolo oběda zeptat.
Před zápisem je třeba navštívit se svým dítětem dětského lékaře, který Vám předem potvrdí přihlášku a
evidenční list, který si můžete vyzvednout v předstihu v MŠ, nebo stáhnout z internetových stránek MŠ
Poniklá (http://ms.ponikla.cz)
Co Vám nabízíme:
MŠ je otevřena od 6,30 do 16,30 (zohledněno dojíždění rodičů za prací).
Přijímáme děti již od dvou let.
Náš školní vzdělávací program „Vrátky za poznáním a do zahrádky“ vychází z poznávání přírody se
zaměřením na ekologii, společenské vztahy, upevňování zdravého životního stylu
a zvyšování jazykových schopností a dovedností. Každý školní rok má jiné podtéma, které nám umožňuje
motivační prolínavost celého školního roku, pestrost výletů, exkurzí a dalších akcí.
Jsme v současné době dvoutřídní mateřská škola. Do druhé třídy jsou zapsány převážně děti předškolní.
Při pobytech venku pobýváme v letních měsících na zahradě MŠ, v zimních měsících využíváme k tvůrčím
i pohybovým činnostem rozlehlou louku nad školkou. Na jaře
a v podzimních měsících nás můžete vidět kdekoliv po celé obci.
Po obědě mladší děti odpočívají na lehátkách a předškoláci asi ¾ hodiny na molitáncích přikryti vlastní
dekou.
Předškolákům se samostatně věnujeme ještě každý den odpoledne od 13,30 do 14 hodin, kdy mladší děti
odpočívají. V této době máme možnost věnovat se individuální práci s dětmi, náročnějším úkolům a cílené
přípravě pro vstup do ZŠ.
Doplňkové programy – plavecký výcvik pro starší děti
- folklórní kroužek
- lyžařský výcvik běžecký
Aby i naše vesnické děti nebyly ochuzeny o život kulturní, snažíme se zajistit každý měsíc návštěvu
kulturní akce buď v MŠ či v okolních městech a obcích (divadla, výstavy, koncerty), zveme k nám
ekologická sdružení s různými programy, využíváme místních spolků či spolupráce s místními podnikateli.
Organizujeme společná setkávání s DPS.
Podrobnější informace naleznete i na www.ponikla.cz ; rubriky MŠ; http://ms.ponikla.cz
Na Vaši návštěvu se těší Lenka Scholzová a kolektiv MŠ
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Co se děje v SDH Poniklá
Rok v SDH Poniklá
Vážení spoluobčané, dovolte nám, abychom vás stručně seznámili s naší rozsáhlou
činností za rok 2014. Náš sbor má 183 členů,
z toho 63 žen, 96 mužů, 7 mládeže do 18 let
a 17 dětí. Během roku se uskutečnily 3 členské
a jedna výroční valná hromada, výbor se sešel
14x. Přihlásili se 3 noví členové - Ondřej
Skalský, Ondřej Doležal, Milo Marcel. Naše
řady opustili Jaromír Braun (85 let) a Miroslav
Harcuba (92 let).

Činnost na úseku represe

Výjezdová jednotka zasahovala v loňském
roce 6x (viz rámečky). Výjezdy naší jednotky se pohybovaly v rozmezí 5 – 9 minut od
nahlášení. Šesti výjezdů se zúčastnilo celkem
16 členů našeho sboru. Nejvíce: Miloš Holubec,
Čurda Ladislav, Čurda Stanislav, Kraus Pavel,
Klikorka Tomáš, Skalský Ondřej. Další členové
byli Vít Holubec, Jakub Jirouš, Zdeněk Krause,
Marek Kulhavý, Jan Skalský, Zdeněk Janeček,
Vlastimil Holubec, Jiří Čurda, Jiří Jindřišek ml.,
Ondřej Doležal.
Všem, kteří se těchto akcí zúčastnili, patří
dík a velký obdiv za vykonanou práci v jejich

Výjezd č. 2
10. května byl nahlášen požár lesa
v Roprachticích. Po příjezdu k označenému místu bylo zjištěno, že zde
Václav Tomáš spaluje syrové smrkové
roští po těžbě. Pálení nebylo nahlášeno. Zakouřené údolí až k bývalé Kosťovárně. Výjezd byl označen jako planý
poplach.
volném čase bez nároku na odměnu.
Členové výjezdové jednotky se pravidelně
účastní školení a kurzů: Nosič dýchací techniky, Strojník, Velitel družstva a Školení na
motorovou pilu. Provádíme kondiční jízdy pro
řidiče a strojníky. Každý člen má lékařskou
prohlídku, kterou doktorka Karásková provádí
bezplatně, za což jí děkujeme. Tomáš Klikorka
se stará o doplnění výstroje a výzbroje z grantu
Libereckého kraje. S podporu kraje a obce se
podaří věci pořídit mnohem levněji.
O spojovací techniku, která se stále zdokonaluje, se stará Vladimír Janata. V listopadu
proběhla modernizace svolávacího systému,
opět za přispění z grantu Libereckého kraje.

Nová cisterna

Výjezd č. 1
26. dubna po skončení soutěže o pohár sv. Floriána byl vyhlášen poplach.
Hledání pohřešované osoby v hoření
části obce. Za velmi nepříznivého počasí se hledání zúčastnilo mnoho hasičů z několika jednotek a příslušníci
Policie ČR a družstva psovodů. Hledaný byl nalezen v lese nad koupalištěm
oběšený. Po zdařilé akci zajistil obecní
úřad občerstvení pro všechny účastníky v naší garáži.

Získat cisternu pro náš sbor obvyklým
postupem se nepodařilo. Jediná nabídka byla
od HZS Liberec z Pertoltic u Frýdlantu. Po
návštěvě a posouzení kvality nabízené cisterny se ukázalo, že toto vozidlo nemůžeme
do našeho sboru přivézt, jeho stav byl více než
špatný a byla by veliká starost s ním vůbec přijet
k nám.
Proto začal posun jiným směrem - pokusíme se sehnat cisternu sami. Po namáhavém
shánění jsme vytipovali vozidlo, které by nám
vyhovovalo. Zastupitelstvo rozhodlo o nákupu
tohoto vozu. Za kladné jednání děkujeme obci
a našemu zastupitelstvu. Nyní se v naší garáži
stává z koupené cisterny, na níž je potřeba up-
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ravit pár maličkostí, za přispění mnoha desítek
brigádnických hodin členů Výjezdové jednotky
a pod taktovkou Míry Hanuše cisterna nová.
Opravdu velké díky.

Důležité okamžiky z činnosti sboru

4. 5. - Uctění památky u pomníku padlým,
vysvěcení obrazu sv. Floriána. Obraz, který
dnes zdobí naši hasičskou zbrojnici, posvětil
v místním kostele pan farář Ivo Kvapil. Akce
se zúčastnilo 35 hasičů v uniformách a ještě
více ostatních. Na závěr jsme pro zúčastněné
připravili v garáži malé občerstvení. Vše se
snědlo a vypilo, nečekali jsme takovou účast.
18. 5. - Propagační jízda v Semilech
na počest 150. výročí založení prvního
hasičského sboru ve Velvarech. Průvod vozidel se zastavil na ostrově, kde náš sbor převzal
stuhu na náš prapor a všichni naši trenéři byli
oceněni vyznamenáním. Šárka Jiroušová
převzala vyznamenání za výsledky v požárním
sportu. Ocenění předával sám nejvyšší hasič

Naše jako nová cisterna.
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Výjezd č. 3
8. července byl nahlášen požár trafostanice u hospody Pod břehem. Naše
jednotka zajišťovala okolí do příjezdu
elektromontérů. Hořely kontakty izolátorů.
České republiky, bratr Richtr.
24. 5. - Oslavy 130 let od založení našeho
sboru a 150 let od založení divadelního
spolku v Poniklé. Oslavy začaly průvodem
z malého hřiště na Tuláčkovu náves. Průvod
byl pestrý: alegorický vůz - traktor s valníkem,
na kterém byla Libuše a její věrní, postava
na chůdách, žongléři, hasiči v uniformách,
mažoretky a dost velký počet občanů. Průvod se
zastavil u hasičárny, kde byl odhalen posvěcený
obraz svatého Floriána, který namalovala paní
Tománková ze Světlé nad Sázavou. Další zas-

Ondřej Skalský
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távka byla u pomníku padlým, kde jsme položili
květiny a uctili tak jejich hrdinství. Průvod
pokračoval před školu na náves, do centra
oslav. Z pódia zde promluvili: za divadlo doktor Kaván, za hasiče velitel Miloš Holubec a za
obec starosta Tomáš Hájek. Velkou ctí nám bylo
převzetí medaile za mimořádné zásluhy našemu
sboru od starosty okesního sdružení v Semilech,
bratra Miksánka.
26. 7. - Poutní zábava. Musíme se také
zmínit o Ponikelské pouti. Stalo se již tradicí,
že pořádáme poutní zábavu v naší garáži.
V loňském roce se velmi vydařila. Všichni hosté byli spokojeni, a to nás, pořadatele, nejvíce
potěší. Proto všem, kteří se podílí na přípravě
a uskutečnění této akce, patří poděkování.
10. - 11. 10. - Volby do obecního zastupitelstva. Opět jsme sestavili kandidátku a voliči
svěřili svou důvěru v podobě 4 mandátů v zastupitelstvu obce. Za SDH byli zvoleni: Petra Novotná, Petr Plichta, Soňa Václavíková a Marek
Kulhavý. Zvoleným přejeme, ať se jim práce
daří co nejlépe a jejich rozhodování ať je co

SDH Poniklá

Výjezd č. 4
30. října byl nahlášen požár v obci Horní Dušnice, rekreační chalupa čp. 46.
Požár byl nahlášen pozdě, hořela již
celá střecha. Jednotka provedla hašení, průzkum pomocí dýchací techniky
a úklid suti na místní komunikaci.

nejlepší a ve prospěch naší obce. Nezvoleným
kandidátům patří poděkování za kandidaturu.
14. 11. - Setkání zasloužilých hasičů
okresu Semily. Setkání proběhlo v kulturním
domě Kantýna. Sešla se více než stovka hasičů
v uniformách. Přijeli nejvyšší funkcionáři nejen
z kraje, ale i z republiky - bratr Netík a bratr
Navrátil. Janě Hlaváčové z našeho sboru předali
medaili sv. Floriána, Zdeňku Janečkovi pak
vyznamenání za mimořádné zásluhy. Všem
účastníkům byla promítnuta vzpomínka na
našeho starostu Zdeňka Krafka. Setkání končilo

Průvod se zastavil u hasičárny, kde byl odhalen posvěcený obraz svatého Floriána.

Marek Kulhavý
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večeří a přátelským posezením. Všem, kteří se
podíleli na přípravě, úklidu a občerstvení patří
upřímný dík.

Hasičské výlety

15 výletů bylo Avií. Co jsme ji prodali,
jezdíme vlakem. Letos potřetí, a to do Jaroměře.
Navštívili jsme Muzeum parních lokomotiv, Vojenské muzeum a Muzeum Waldemara
Matušky. Ze Staré Paky jsme jeli rychlíkem, pro
mnohé z nás veliký zážitek. Všude čisto, sedadla jak v letadle, záchody - digitální. Škoda, že
účast je malá. Přesto to chceme do té dvacítky
dotáhnout.

Brigády

Odvoz šrotu, který organizujeme dvakrát
ročně, se stal již pravidlem. Patří se poděkovat
Vladimíru Tryznovi za zajištění odvozu, hlavně
plechu a konzerv, protože těžší věci se většinou
někomu hodí a rychle se vytratí.
Údržba nádrží, jak hoření, tak u školy, je
bezproblémová. Pečovat o zdroje vody je naší
povinností, ale nadšení při těchto akcích je
přímo obdivuhodné. Všem, kteří se podíleli na
těchto akcích, musíme poděkovat.
Údržba dráhy na hřišti „ Na Kozinách“ je
každým rokem náročnější. Prorůstající tráva
je největším naším nepřítelem, i když jsme
vyzkoušeli několik přípravků, tráva stále roste
a zdá se, že čím dál víc.
Po mnohaletém plánování jsme se mezi
22. únorem a 2. březnem dali do rekonstrukce
sociálek v přízemí hasičárny. Postavili jsme dvě
nové stěny za dveřmi, obložili je kachličkami
a vystavěli jsme nový regál, který slouží na

Výjezd č. 6
15. prosince byl nahlášen požár v Jilemnici, Kozinec čp. 688. Požár dřevěnného obložení a tělesa komína.
Požár byl včas nahlášen, tak se předešlo velkým škodám. Po příjezdu naší
jednotky byl požár téměř zlikvidován.
Zůstali jsme v záloze bez zásahu.
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Výjezd č. 5
22. listopadu byl nahlášen požár v obci
Nová Ves. Hořela lesní hrabanka na
pokraji lesa nad domem čp. 28. Ohnisko likvidoval záchranný sbor z Jilemnice, kterému pomáhala naše jednotka.
Ohnisko bylo likvidováno pomocí vysokotlakého proudu.

ukládání věcí při pořádaní různých akcí. Za
jedenáct dní jsme odpracovali 90 hodin zdarma,
za materiál jsme zaplatili 7 690 Kč. Na této
akci se podíleli tito členové: Jiří Vejnar, Luboš
Vondra, Ondra Doležal, Jiří Jindřišek ml., Jiří
Jindřišek st., Tomáš Klikorka, Pavel Kraus,
Soňa Václavíková, Vlaďka Macháčková, Miloš
Holubec, Ota Kraus. Všem patří poděkování.
Ostatní vykonanné práce - pořádek kolem
hasičárny, přidělání ještě jednoho schodu při
vstupu do budovy, vyrovnání části prostoru
asfaltem před hasičárnou, stavění kolotoče na
pohádkový les, výroba dvou ploten na sejkory
a mnoho dalších.

Rok 2014 z pohledu družstva žen

Sezonu jsem rozjeli, jako v předešlých
letech, už v lednu. Trénování probíhalo převážně
v atletické hale v Jablonci nad Nisou, kde se konal i první ostrý závod. To, že se trénink vyplatil,
bylo znát. První místo Šárky Jiroušové s časem
16:94, který je novým halovým národním rekordem, to jen potvrdilo. Dařilo se i štafetě, kterou
jsme museli před startem narychlo upravit. Ve
složení Dana Butulová, Lenka Prchlíková, Bára
Kavánová a Šárka Jiroušová si doběhla děvčata
pro krásné druhé místo v čase 70:35.
Další akcí byl 26. dubna Floriánský pohár
v požárním útoku. Bylo z toho pěkné 2. místo za
vítězi z SDH Libuň. Zúčastnilo se 8 kolektivů.
Celá sezona byla hodně nabitá, takže téměř
každý týden byly nějaké závody.
Český pohár ve stovkách absolvujeme již
několik let a letos jsme navštívili Prahu, Ostravu, Bludov, Kamenec u Poličky a na závěr
Pískovou Lhotu. Po sečtení výsledků z jed-
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notlivých závodů si Šárka Jiroušová vyběhala
1. místo, Dana Butulová 18. a Karolína Pajerová 24. místo ze 159 závodnic. Dále se ještě
aspoň jednoho závodu účastnila Bára Kavánová
a Karolína Jonová. V dorostenkách obsadila
Lenka Prchlíková 26. místo z 65 závodnic. Na
konci listopadu první tři jmenované vyrazily do
Prahy na celkové vyhlášení.
Mezi stovky se musely vkloubit i postupovky. Okrskové kolo v Poniklé - 2. místo,
okresní kolo v Turnově - 1. místo, krajské kolo
opět v Turnově - 1. místo a nakonec MČR
v Českých Budějovicích - 7. místo (stovky
110,19 – 3. místo; štafeta 63,43 – 4. místo a zakletý útok, který na okrese i kraji klapnul, ale
na republice opět 15. místo). Složení družstva
na všech postupovkách: Daniela Hájková (Martinice), Markéta Václavíková, Lucie Schovánková-Skalská, Lenka Prchlíková (Jilemnice),
Karolína Jonová (Jablonec), Dana Butulová,
Šárka Jiroušová, Bára Kavánová a Karolína Pajerová.
Tak jako vloni, tak i letos jsme měli na
MČR v kategorii mužů zastoupení. Jakub Jirouš
s družstvem z Tuře obsadil nádherné 3. místo.

Úsek prevence
Voheň je neřád, když se pustí z vočí
a dobře nehlídá. Hanušce chytlo před
půldruha sta lety máslo na kamnech
a lítalo po střechách z domu na dům,
až z toho vyhořelo celý město. Jindy
stačí děravej komín, zazděnej trám
v komíně, rozpálená trouba vod kamínek a třá i špaček cigára, vodhozená
sirka. Voheň se holt musí hlídat, aby
neztropil škodu. Ty, kteří si vzali za oukol bojovat s tímto nezávazným živlem
sou lidi, který si zasloužej ouctu všech,
poněváč zachraňujou velký hodnoty
z pouhý lásky k bližnímu a ke společnosti. Málo kterej spolek uďál lidem tolik dobrýho, jako hasiči.
(Výňatek z knihy „Krkonošské poudačky“ od Jaromíra Horáčka)

SDH Poniklá
Ke konci sezony jsme vyrazili na pohárovku
do Roprachtic a do Víchové. Z důvodu souběhu
několika akcí přispěchaly na pomoc Soňa Hlídková, Renáta Pušová, Věra Butulová a Petra
Vondrová.
Aby toho nebylo málo, tak se stihl připravit
ještě Dětský den, který byl letos součástí oslav
založení sboru. Samozřejmě nesmím zapomenout na Mikulášskou družinu a účast na Silvestrovském běhu.
Všem jmenovaným i nejmenovaným děkuji
za reprezentaci sboru, okresu, kraje, za pomoc
na akcích, za fandění i za podporu z domova.

Výroční zpráva mladých hasičů 2014

Letošní sezóna pro nás začala obdobně,
jako každý rok. Započali jsme ji 8. května
v Chlumci nad Cidlinou, kde se každoročně
koná závod mladých hasičů. Poniklou reprezentovalo jedno družstvo mladších žáků a jedno
družstvo starších. Naši nejmenší byli v nové
sestavě, přibylo nám pár prvňáčků, kteří měli
svoji premiéru, stejně jako jejich noví vedoucí
– Standa Čurda a Ondra Doležal. Rozhodně se
mezi svými souputníky neztratili a vybojovali
krásné třetí místo, z čehož měli upřímnou radost. Starší děti domů přivezly vítězný putovní
pohár.
Koncem května se konalo v Semilech
okresní kolo tradiční hry Plamen. Tohoto sportovního klání se účastní velké množství dětí,
v kategorii mladších bylo 17 týmů, v kategorii
starších 20. Každé družstvo se skládá z deseti
dětí, což znamená, že po rozsáhlé sportovní
ploše se pohybovalo kolem 400 dětí. Je to
velké mraveniště, a nejtěžším úkolem je sehnat
všechny děti ke startu jednotlivých disciplín.
Tu je pryč Vojta, tu Nikolka, tu Braunovi – oba.
Stačí pět minut a pryč jsou všichni.
Malé děti v celkovém součtu pěti disciplín obsadily druhé místo hned za Jabloncem
nad Jizerou, starší zvítězily těsně před druhým
Jabloncem nad Jizerou. Největší vítězství však
slavili vedoucí, když přivezli všechny děti zpátky domů.
Krajské kolo hry Plamen se konalo začátkem
června v Jablonci nad Nisou. Po dvoudenním
náročném klání bylo hotovo a děti vybojovaly
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postup na mistrovství republiky, které proběhlo
začátkem letních prázdnin v Brně. Na mistrovství jsme odjížděli v dobré pohodě, nicméně bez
jakýchkoli ambicí. O to větší byla naše spokojenost, když děti z šesti disciplín přivezly domů
celkem čtyři medaile. V celkovém součtu bodů
skončily na nečekaném třetím místě a o bednu
se vlastně bojovalo až do posledních minut
celého šampionátu. Byly to nervy až do konce
a tak to má být.
Za zmínku určitě stojí i vložený závod
jednotlivců v běhu na 60 metrů s překážkami,
který se již nezapočítává do celkového umístění.
Fanda Erlebach obsadil osmé místo a Aleš Hartig místo páté.
V měsíci srpnu se konal hasičský tábor v Ostružně u Jíčína. Tábora se účastnilo
dvacet dětí a deset vedoucích. Počasí dětem
přálo a spokojenost byla oboustranná. Velké
poděkování patří všem vedoucím, především

Tým mladých hasičů 2014.
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dvojnásobnému tatínkovi Mírovi Jiroušovi
a zdravotnici Vladěnce Macháčkové.
Po prázdninách jsme sečetli zbylé děti,
bohužel je jich čím dál méně, a pokusili se
zformovat sportovní pětky na podzimní branný závod. Přípravu jsme podpořili i víkendovým soustředěním na chatě Kamarád na
Jestřabí. Branný závod se uskutečnil 18. října
ve Vysokém nad Jizerou. Starší děti skončily na
druhém místě, družstvo mladších bylo diskvalifikováno a tudíž skončilo poslední.
Nyní jsme již v plné přípravě na olympiádu,
která proběhne v červenci tohoto roku v Polsku.
Podle podkladů na valnou hromadu SDH Poniklá
připravil Marek Kulhavý

SDH Poniklá
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Informace pro táborníky
I letos pro Vás SDH Poniklá pořádá tábor.
Prázdninová akce pro ponikelské i přespolní děti proběhne od 8. 8. do 15. 8. 2015.
Ubytováni budeme v Rekreačním středisku Pařez (http://parez-rs.cz//) v chatkách. Na
tábor pojedeme společně vlakem, doprava z tábora bude individuální.
V ceně tábora 2.400,- Kč je zahrnuta celodenní obětavá péče o děti, cesta na tábor,
ubytování na sedm dní a nocí, plná penze včetně svačiny a přesnídávky, pitný režim,
celodenní výlet, veškeré vstupné, pohledy a známky a odměny pro děti.
Prosím všechny zájemce, kteří tak ještě neučinili, aby se co nejdříve přihlásili. Kapacita, byť omezená, není zdaleka vyčerpána. Přihlášky naleznete na ponikla.cz, nebo
si o ně napište na JJirous@seznam.cz
Míra Jirouš
SDH Poniklá

Táborníci z loňska.

V. Macháčková
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Cvičení s Olgou Šípkovou
V sobotu 7. 2. 2015 do Poniklé zavítala
mistryně světa v AE, sympatická a usměvavá
Olga Šípková, aby si v naší tělocvičně ZŠ
zacvičila s místními i přespolními nadšenci
aerobiku.
Zahřáli jsme se v tempu základních kroků
a Olinka “rozjela” svůj koncert. Nejdřív
60 minut svižného aerobiku, během kterých
všechny přítomné naučila úžasnou skladbičku.
Pak následovaly stepy a na nich posilování,
a ty pak vystřídalo klidnější tempo s overbally.
Během kratičké přestávky jsme se občerstvili,

Cvičení s Olgou.

33

ke kávičce byla úžasná roláda od Zdeňky
Petruškové a vynikající koláčky od Míly Gembické. Oběma patří velký dík…
Po přestávce následovala jóga a závěrečné
protažení. Troufám si říct, že všichni odcházeli nadšení ze cvičení a unešení vřelostí
a vstřícností paní Olinky, která po celou dobu
byla usměvavá, milá a s každým se po cvičení
ochotně vyfotila. Takový zážitek v nás všech
dlouho zůstane.
Děkujeme OÚ Poniklá za drobnosti, které
jsme mohli Olince předat, aby se dozvěděla
něco o naší obci.
Martina Holubcová

TJ Sokol Poniklá
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TJ Sokol Poniklá

7.ročník

Jarního turnaje
ve stolním tenisu

Pořádá :

TJ SOKOL Poniklá

Kde :
Kdy :

Sportovní hala Poniklá
Sobota 28. března 2015

Přihlášky :

Pouze neregistrovaní hráči stolního tenisu

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

50,- Kč
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 kategorií budou odměněni věcnými cenami.
Občerstvení samozřejmě bude!

Přihlášky se startovným přijímá:
Paulů Jiří , 512 42 Poniklá 204
tel. 608 984 265
34
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Od mého minulého reportu o akcích divadelního spolku Josefa Jiřího Kolára uplynuly více než
dva měsíce, kterým dominovalo tourné současné
vlajkové lodi – komedie „Holka odjinud“.
V samém závěru roku mohli Ponikeláci vidět
její druhé ponikelské uvedení, čehož také celkem
hojně využili. Soubor se tím připravil na sérii
zimních štací, která je velice pestrá – zavítal již
do Rokytnice nad Jizerou (rodiště představitelky
ti–tulní postavy Evy Holubcové), kde se i pro
tuto skutečnost dočkal diváckého úspěchu. Dále
navštívil Valteřice i Kruh a v plánu na nejbližší
týdny má Jablonec nad Jizerou a Lučany.

Přespolní divadla v Poniklé
Alespoň telegraficky si připomeňme, že v lednu a únoru mohli diváci v Kantýně vidět dvě velice
povedená vystoupení hostujících divadel. 24. ledna pobavila nebojácné publikum lehce hororová
komedie Strašidlo Cantervillské souboru z Lučan,
salvy smíchu probudil v sále vrchlabský spolek

VÝZVA
Principálka Pavlína A. Holubcová volá do služeb velebné Thalie
všechny kultury milovné občany.
Prkna, která znamenají svět, mohou
být i Vaše! Chcete okusit lesk a slávu forbíny, nebo třeba spíše pomoci v zákulisí? Náš divadelní spolek
nabízí možnost uplatnění i Vám.
Pro zájem o spolupráci na
nové inscenaci (od podzimu 2015)
chutě již nyní kontaktujte Pavlínu A. Holubcovou (ﬂorian.ponikla@seznam.cz, 604 795 854).
se sobě příznačným titulem Hoří, má panenko.
Jelikož hasiči v uniformě měli na toto představení
vstup zdarma, utvořila jejich hojná přítomnost
velice šťastnou kulisu této zdivadelněné komedii
o jednom hasičském bále.
Za ponikelské ochotníky, Tomáš Hájek

Kulturní dění ponikelské
Von je eště živej!
Vážení spoluobčané,
opět jsem našel chuť a čas, abych zhodnotil
svoji činnost za uplynulý rok ohledně propagace
knížky o 1. světové válce, kterou vydal Kabinet
kerkonošské slovesnosti. Nemusel bych se touto
záležitostí zabývat, ale mám pocit, že těm, kteří
za 1. světové války trpěli, bojovali a umírali, něco
dlužíme. Takže aspoň tímto způsobem chci se jim
odměnit, tak, aby se o nich vědělo a na ně hlavně
28. října vzpomnělo. Snažím se mezi lidmi a zejména na školách šířit vědomosti o této válce. Během
roku jsem se setkával s různými lidmi, na různých
místech a ne vždy s pozitivním pochopením. Chápu, že máme rozdílné povahy nebo názory. Jeden
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návštěvník v Jilemnici z Uherského Brodu se
vyjádřil tak, že to nebudu komentovat, protože to
bylo sprostě řečeno. Ale oslovil jsem na vánočních
trzích jednoho prodejce z Jihlavy, který chtěl, abych
mu do knížky napsal věnování. 26. července jsme
měli na sále u Holubců besedu na téma 1. světová
válka a dědovy zážitky z ní. Podle těch následujících dalších dílů jsem usoudil, že beseda měla
být v rodinném kruhu a hlavně za přítomnosti pana
plukovníka Stehlíka, aby to mělo úroveň. Ani panu
Štinglovi se vysílání tohoto dílu z Ostravy nelíbilo. Potom jsme měli 11. září v Praze besedu za
přítomnosti pana plukovníka a pana Štingla, kde
podle fotky jsem asi panu plukovníkovi padnul do
oka. Když jsem se zapojil do diskuze, tak jsem od
ostatních přítomných sklidil potlesk. Mluvil jsem
tam o Čechoslovácích, o jejich příkladném jed-
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Kultura

Potom jsme měli 11. září v Praze besedu za přítomnosti pana plukovníka Stehlíka.
nání ať v civilu nebo na poli válečném. Bojovali ve
Francii, Itálii nebo v Rusku. Všude z legionářů měli
respekt. Věděli, proč bojují, za co bojují a v krajním
případě proč umírají.
Závěrem přeji všem lidem, kteří mají v sobě
slušnost a úctu vůči druhému všechno nejlepší
v novém roce, hlavně zdraví, štěstí. Jak se v životě
stále přesvědčujeme, štěstí má rozhodující roli.
František Zemánek, Přívlaka 432

archiv Fr. Zemánek

kuchyni se vařil ovar a prdelačka, smažily se steaky.
Bylo napečeno koláčů mnoha druhů. A to se ví, že
to všechno bylo čím zapít.
Děkujeme návštěvníkům za přízeň, za spolupráci a půjčený materiál děkujeme ponikelským
hasičům, občanskému sdružení RATAB, obci
Poniklá, základní škole Poniklá, doktoru Kavánovi a všem, kteří se na přípravě a průběhu podíleli.
Hlavní poděkování patří řezníkovi Pepovi, který tak
dobře navařil.

Ponikelský masopust
V sobotu 14. 2. 2015 pořádal Kabinet
kerkonošské slovesnosti na Tuláčkově návsi již
4. ročník masopustních oslav - Ponikelský masopust 2015.
Program byl zase o něco bohatší. Když kostel
odbil poledne, byl spuštěn Ponikelskej orloj ve staré
hasičské zbrojnici, následoval masopustní průvod
v maskách s muzikou. Ve škole bylo odehráno pásmo krkonošských písniček a poudaček Daremný
uhaní. Po celou akci byla v provozu střelnice.
Pro návštěvníky byly připraveny stánky
s občerstvením. K mání byly tradiční zabíjačkové
pochoutky - jitrnice, jelita, prejt, tlačenka. V polní Příprava pochoutek

Za KKS sepsal Jaromír Jirouš ml.,
konšel PR (pravá ruka)

Petr Plichta
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Kultura
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Kultura
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Kultura

Večer při svíčce
volné umělecké ochotnické sdružení MONTALBAN
uvádí pásmo kerkonošských poudaček

Poudačky
těch někerejch lidí

zasedací síň Obecního úřadu Poniklá
pátek 17. dubna od 19.00

vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno
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Ostatní

Ostatní
Fotbalové jaro v Poniklé.
Dle rozlosování jarní části okresní soutěže mužů odehraje družstvo Poniklé na jaře tyto
zápasy :
28.3.2015
5.4.2015
11.4.2015
18.4.2015
25.4.2015
2.5.2015
9.5.2015
17.5.2015
23.5.2015
31.5.2015
7.6.2015
13.6.2015
20.6.2015

Poniklá
Benecko
Poniklá
Tatobity
Poniklá
Přepeře B
Poniklá
Libštát B
Poniklá
Studenec B
Víchová B
Poniklá
Horka

Zálesní Lhota
Poniklá
Sport Future Studenec
Poniklá
Kruh
Poniklá
Martinice
Poniklá
Rovensko B
Poniklá
Poniklá
Vysoké n.J.
Poniklá

v 16:00
v 14:30
v 16:30
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00
v 17:00

v Semilech

Staň se jeskyňářem i Ty!
Pro rozšíření naší party hledáme přírůstky, mající zalíbení
v nevšedních sportech.
Mezi Tvé přednosti by mělo patřit zalíbení v přírodě,
samostatnost, odvaha a chuť objevovat nepoznané.
V Ponikelské jeskyni probíhá aktivní průzkum a my
potřebujeme posily. Vzhledem k zodpovědnosti při práci
v podzemí Ti musí být víc než 16 let.
Co děláme? Pravidelně se scházíme a pracujeme na
systematickém průzkumu našich krasových lokalit nejen
v Poniklé. Navštěvujeme podzemí v ČR ale i zahraničí.
Užijeme si spoustu zábavy a adrenalinových zážitků.
Pokud máš zájem nám pomoci a vyzkoušet si to, neváhej
nám napsat e-mail.
Za ponikelské jeskyňáře V. Novák,
Kontakt: novak@uvc.cz

Proč nikdo nechce trávu ani seno ?
Protože je pro dobytek jedovaté od psích výkalů. Jen 3 kopečky denně, od podzimu
do jara je to přes 500 hromádek. Krmí se granulemi, které jsou chemicky zpracovány
a to zůstává v zemi. Každý jednotlivec si hlídá svůj pozemek. Mějte ohled i na toho
druhého.
Děkuji za pochopení.
Ladislav Jirouš
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Inzerce

Inzerce
STAVEBNÍ POZEMEK NA PRODEJ
Nabízíme prodej pozemku určeného k zastavění o celkové rozloze 3631 m2. Pozemek se nachází v horní části obce Poniklá a je
v mírně svažitém terénu. Jedná se o pozemek v chráněné krajinné oblasti s povolením stavby. Cena 250 Kč za m2 + provize RK.
Po dohodě je možné pozemek rozparcelovat a koupit pouze část.
Pro více informací volejte 776 774 747.
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Inzerce

MIROSLAV ŠTĚPÁNEK, AUTOSERVIS-PNEUSERVIS
Přijmeme řidiče skupiny C + bagristu. Mobil: 603 729 927

Všestranná dílna U Pičmanů nabízí služby:







Oprava traktorů a příslušenství
Svařování (výroba mříží, poklopů, svařování
konstrukcí)
Drobné opravy zahradní techniky (výměna olejů,
klínových řemenů, broušení nožů …..)
Drobné kovářské práce
Zámečnická dílna (soustruh, frézka, bruska)
a další služby…… co neumíme poradíme 

Kontakty: Jiří Pičman, Poniklá 156
tel: 732 457 021, 734 746 805
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Inzerce

FINANČNÍ
GRAMOTNOST

rodinný rozpočet, úspory, investice, bankovnictví,
dluhová past, exekuce, …
LUČANY NAD NISOU
CHOTYNĚ,
MÍROVÁ P. KOZ.

ZŠ

10.3.

17.3.

24.3.

OÚ

12.3.

19.3.

26.3.

ubyt.
PASEKY NAD JIZEROU
21.4.
Sokola
SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
ZŠ
9.4.
VŠELIBICE
OÚ 30.4.
JENIŠOVICE
ZŠ
12.5.

28.4.

5.5.

16.4.
7.5.
19.5.

23.4.
14.5.
26.5.

17.2.
19.2.
10.3.
12.3.
31.3.
21.4.
9.4.

24.2.
26.2.
17.3.
19.3.
7.4.
28.4.
16.4.

MÍROVÁ P. KOZ.
LIBUŇ
PŘEPEŘE
DLOUHÝ MOST
SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
LUČANY NAD NISOU
ŽĎÁR u MH
CHOTYNĚ

PONIKLÁ
LIBŠTÁT

občanský zákoník, pracovní právo, rodinné právo, …
OÚ
ZŠ
MÚ
ZŠ
OÚ
ZŠ
ZŠ

práva spotřebitele, podvodné praktiky,
záruční lhůty, …

PASEKY NAD JIZEROU

OBČANSKOPRÁVNÍ
MINIMUM

KARLOVICE
PŘEPEŘE
ŽELEZNICE
LIBÁŇ
VŠELIBICE
SVĚTLÁ POD JEŠTĚDEM
PONIKLÁ

PRÁVA A OCHRANA
SPOTŘEBITELE

3.3.
5.3.
24.3.
26.3.
14.4.
5.5.
23.4.

OÚ
OÚ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
OÚ
OÚ
ubyt.
Sokola
ZŠ
ZŠ/DPS

17.2.
19.2.
10.3.
12.3.
12.3.
31.3.
21.4.
9.4.

24.2.
26.2.
17.3.
19.3.
19.3.
7.4.
28.4.
16.4.

3.3.
5.3.
24.3.
26.3.
26.3.
14.4.
5.5.
23.4.

30.4.

7.5.

14.5.

12.5.
12.5.

19.5.
19.5.

26.5.
26.5.

ZÁKLADNÍ POČÍTAČOVÉ
DOVEDNOSTI
internet, e-mail, e-shop, e-bankovnictví,
služby online, …

NOVÁ VES N. POP.
LIBÁŇ
VŠELIBICE
CHUCHELNA
BOZKOV
LIBŠTÁT
MARTINICE V KRK.

ZŠ
ZŠ
OÚ
OÚ
OÚ
DPS
OÚ

16.2. 23.2. 2.3. 9.3. 16.3. 23.3.
17.2. 24.2. 3.3. 10.3. 17.3. 24.3.
18.2. 25.2. 4.3. 11.3. 18.3. 25.3.
19.2. 26.2. 5.3. 12.3. 19.3. 26.3.
7.4. 14.4. 21.4. 28.4. 5.5. 12.5.
8.4. 15.4. 22.4. 29.4. 6.5. 13.5.
18.5. 25.5. 1.6. 8.6. 15.6. 22.6.

Dotazy, informace, přihlášky:
tel.: 731 156 807, e-mail: info@ucimeseprozivot.cz
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SDH Poniklá Vás srdečně zve na
Velikonoční zábavu do Kantýny.
O příjemnou muziku se postarají VzHáčka (dříve Vichr z Hor).

Vstup: 60,- Kč
Začátek: 20:00 hodin

Sobota 4. 4. 2015
Kantýna Poniklá

