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Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
Tak tu máme další číslo našeho obecního
zpravodaje. Ano, je poněkud se zpožděním,
ale je. Zpoždění, poněkud delší než obvykle,
má několik příčin. Ty marginální, jako sem
tam nějaký plakátek nebo pozdní příspěvek,
nemá cenu snad ani zmiňovat. Rád bych se
však zastavil u těch dvou hlavních.
První a asi nejdůležitější je ta, že se nám
30.6. rozšířila naše „redakční rada“ o novou
členku. Narodila se nám holčička Anička.
Ten druhý je, že jsem se jako sportovní redaktor (jedna z mých mnoha novinářských funkcí) zúčastnil mistrovství republiky v hasičském sportu, kam postoupili
také naši mladí hasiči. To, že se naši hasiči
zúčastnili republiky, je pro mnohé z nás již
celkem běžná událost v životě v obci. Sice
neprávem, když si představím tu neskutečnou dřinu a nasazení dětí a trenérů, ale
je. Ovšem to, že po třinácti letech přivezli
mladí hasiči titul mistrů republiky a k tomu
hromadu dalších ocenění, stojí jistě za naši
velkou pozornost a velké uznání. A abych se
vrátil k jádru pudla, nemohl jsem si nechat
ujít otisknutí fotografie našich mistrů na titulní straně.
Podrobnější raport z velkého závodu
přineseme v příštím čísle, neboť toto číslo
je tak našlapané událostmi ze školky, školy, z aerobiku, z obce a dalších činností, že
by se nám sem, marná sláva, už mnoho věcí
nevešlo.
Přeji všem hezké počtení a pěkný konec
léta. Věřím, že se s mnohými z Vás potkáme
na pouti.
Marek Kulhavý - redaktor

Fotbalový turnaj
„O poutní koláč“.

V sobotu dne 25. 7. 2015 se uskuteční
tradiční fotbalový turnaj v malé kopané
v Poniklé na hřišti „Na Kozinách“.
Registrace od 8:00 do 8:30 hodin.
Začátek turnaje v 9:00 hodin.

registrační číslo:
MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
25. 8. 2015
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 úvodní straně:
MR Plamen Praha 2015
Po 13 letech získali mladí hasiči z Poniklé titul
mistra republiky. Gratulujeme.
Foto: Marek Kulhavý
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Obecní hlásný
Jednání obecní rady za období
květen - červen 2015
Vážení ponikelští sousedé,
a jsme zase za polovinou roku! Školáci dostali svá vytoužená vysvědčení a už si
užívají letních prázdnin, dospěláci se těší na
zaslouženou dovolenou. Poniklá žila v posledních týdnech např. Nocí kostelů, Pohádkovým
lesem (všem pohádkovým i nepohádkovým
postavičkám za organizaci patří velký DÍK),
vystoupením těch nejmenších v MŠ, oslavami
na Benátkách, bleším trhem…a na co se můžeme těšit o prázdninách? Tím největším lákadlem je zajisté pouťový víkend, který nabídne
sportovní i kulturní vyžití, ale ještě před těmito kratochvílemi se vraťme na řádcích níže
k událostem, které obecní rada řešila v květnu
a v červnu.
Počátkem května byly provedeny nejnutnější opravy nefunkčních prvků části
vodovodu. Na celé větvi po pravé straně ponikelského potoka (včetně jímacího objektu
v Horních Dolech) byly provedeny opravy
a výměny nefunkčních uzlových prvků vodovodu (ventily, šoupata, redukční ventil, hydrant, …). Celkové náklady na opravu tohoto
havarijního stavu dosáhly částky 165 tis. Kč,
opravu provedla smluvní servisní firma KrVak
Horní Branná. Celá větev vodovodu opět získává možnost etapového uzavírání pro snazší
nacházení a řešení poruch, s ohledem k převýšení vodovodu je důležitá i plně funkční regulace tlaku. Obdobnou výměnu uzlových prvků
bude do budoucna třeba provést i na dalších
úsecích vodovodu (což ukázala mmj. krizová
situace při řešení opravy poruchy u Čeřovských na Přívlace, kdy musela být kvůli poruše
na samém konci vodovodu nakonec vypnuta
celá jeho větev).
Rada obce zamítla návrh na změnu využití obecního bytu v čp. 267 (přízemní byt,
bývalý klub) zpět na klubovou místnost sloužící např. ke scházení klubu důchodců, schůzí
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spolků apod. Rada obce provedla v bytě místní
šetření a doporučila ponechání bytu pro účely
bydlení (pro pořádání schůzí či sešlostí jsou
vhodné prostory např. v DPS, na OÚ, v ZŠ,
schůze spolků se povětšinou konají v restauračních zařízeních). V současné době rada
obce byt již přidělila zájemci o pronájem.
Rada obce provedla místní šetření na
hřišti u Jizery, kde obecní parta provedla
drobné terénní úpravy po odstranění náletu. Vedoucí obecní čety navrhl v době vegetačního klidu provést těžbu stromů (14 ks)
v blízkosti levého břehu Jizery (v prostoru pod
hřištěm), tak aby vznikl slunný prostor pro odpočinek. Rada obce s tímto návrhem souhlasí,
zároveň doporučuje umístění odpadkového
koše, vybudování ohniště a umístění „návštěvního řádu“.
Radě obce bylo předloženo vyúčtování
topné sezóny 2014 – 2015 pro dva bytové
domy čp. 266 a 267 celkem na 156 544 Kč
(částka zahrnuje uhlí, práci topiče, elektřinu,
popelnice). Ve srovnání s topnou sezónou
2012 – 2013, kdy se topilo olejem, poklesly
náklady o více než 50%). Celkem i s KD Kantýna bylo protopeno 180 143 Kč. O připojení
k topnému systému jedná starosta se zástupci
samoobsluhy COOP, nynější vyúčtování poslouží k upřesnění stanovisek.
Rada obce přidělila firmě REACOM
s.r.o. zakázku na opravu komunikace k fotbalovému hřišti, jde o použití techniky pro
výspravu povrchu a prodloužení jeho životnosti, náklady na tuto akci činí 173 000 Kč
(lokální výsprava a následně položení mikrokoberce Slarisil). Dále rada obce schválila
nákup až 390 tun drti frakce 0/63 (frézovaný
asfaltový recyklát) za cenu 160 Kč za tunu
(bez DPH) od společnosti EUROVIA CS –
v rámci probíhajících dílčích oprav komunikace I/14. Recyklát bude použit přednostně na
opravy méně frekventovaných místních komunikací, v případě jeho nadbytku pak bude nabídnut k prodeji občanům. Současně s opravou
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dílčích částí komunikace I/14 bylo rozhodnuto
o položení balené k čp. 320 a 321 na Preložce,
firma EUROVIA – CS provedla tuto opravu za
76 230,- Kč.
Na základě usnesení zastupitelstva,
v rámci kterého byl odhlasován nákup
techniky pro sečení velkých ploch pro obecní
četu v ceně do 85 000 Kč, rada obce odsouhlasila nákup zahradního traktoru Husqvarna
CTH 164 T v ceně 82 000 Kč.
V červnu proběhlo reklamační řízení
na místní komunikaci k areálu Homole,
smutným konstatováním je, že se z řízení
omluvila dodavatelská firma. Závěr z této
schůzky, na které byli přítomni pouze zástupci
obce spolu s technickým dozorem, lze shrnout
do dvou možných variant řešení celé situace
kolem nekvalitního provedení opravy komunikace: 1) do konce července 2015 vyvolá dodavatelská firma v náhradním termínu schůzku
na místě, kde se domluví na způsobu opravy
předmětné komunikace v záruční době, provedení opravy proběhne v srpnu či září 2015, 2)
obec v souladu se smlouvou o dílo zadá opravu
předmětné komunikace jiné firmě a následně
bude všemi prostředky vymáhat úhradu takto
provedených prací po dodavatelské firmě.
Rada obce vzala na vědomí prodloužení
zahájení oprav nadzemního vedení firmou
ČEZ Distribuce a. s. Termín se posunuje
z důvodu prodloužení v podepisování smluv
s majiteli pozemků, realizace se tedy předpokládá až v příštím roce.
Dále rada obce vzala na vědomí vyúčtování zimní údržby 2014 – 2015 v částce
130 tis. Kč a pověřila starostu vypsáním výběrového řízení na dodavatele zimní údržby
v dalším čtyřletém období.
Rada obce přidělila zakázku na vytvoření projektové dokumentace pro akci
„nová lávka přes Jizeru k vlakovému nádraží“
Ing. Aleši Kožnarovi v ceně 163 350 Kč.
Za celou obecní radu si Vám dovoluji popřát příjemně strávené letní měsíce.
Petra Novotná, místostarostka

Obecní hlásný

Obecní rozhlas
Obecní rozhlas zatím stále prochází fází
vylaďování. Byli bychom vděčni všem, kteří
hlášení neslyší (nebo slyší mnohokrát), aby na
obecním úřadě tuto skutečnost oznámili. Nikdy
sice nedosáhneme stavu, že pokrytí bude stoprocentní, dílčí vylepšení ale možná jsou – jen
potřebujeme zpětnou vazbu.
V měsíci červenci se předpokládá propojení
nového a původního rozhlasového systému,
tedy zprovoznění malých domácích přijímačů.
A jako další varianta pro ty, kteří si žádají „namluvené“ pozvánky na akce, budou zvukové
soubory umísťovány na obecní stránky.
Děkujeme za trpělivost.
Tomáš Hájek, starosta

Poděkování za Pohádkový les
Obec Poniklá zdvořile děkuje všem
obětavým organizátorům Pohádkového lesa.
Ani lehce aprílové počasí naštěstí nezkazilo radost takřka 350 dětem, které se na 18 zastaveních
setkaly se svými oblíbenými pohádkovými
postavami. Někdy z nich šel trošku strach, ale
povětšinou to byla legrace! Ostatně, o tom snad
nejlépe vypovědí přiložené fotografie, nebo
Vaše návštěva napřesrok.
Zajistit „odbavení“ takového počtu dětí
a násobného počtu jejich doprovodu není jen
tak. I proto děkuji všem, kteří věnovali celé odpoledne (a někdy i několik dní příprav) dobré
věci!
Není tak úplně spravedlivé, vyzdvihnuli z několika desítek pořadatelů a mecenášů
jen jeden subjekt, přesto si nemohu odpustit
připomenutí stále se zvyšujícího počtu stanovišť
zajišťovaných Základní školou Poniklá. Ta
ostatně letošní ročník pojala tak trochu i jako
reklamu na sebe samu - a že je nač lákat, o tom
více píše Filip Hedvičák ve svém článku.
A závěrem již jen výzva všem, kteří by také
„chtěli být u toho“: Další Pohádkový les nás
čeká nejspíše 18. června 2016!
Tomáš Hájek, starosta
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Děkuji všem, kteří věnovali celé odpoledne (a někdy i několik dní příprav) dobré věci!

ZŠ Poniklá ostatně letošní ročník pojala tak trochu i jako reklamu na sebe samu...
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foto: Marek Kulhavý

foto: Marek Kulhavý

Pod horami - květen - červen

Zastupitelstvo

Nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá
Milí čtenáři, zde Vám předkládám nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce
Poniklá. Je to výtah podstatného z páté a šesté 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: 5. zasedání
se konalo 14. 5. 2015 (přítomno 15 zastupitelů, paní Fišerová se zpožděním). 6. zasedání bylo
24. 6. 2015 (přítomno 13 zastupitelů, omluveni: J. Bekr, S. Václavíková, J. Urík se zpožděním).

1) Činnost Rady obce od 27. 2. do
14. 5. (5. schůze)
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
Diskuse:
M. Kulhavý: Chci se vrátit ke službám,
konkrétně k odpadovému hospodářství. Máme
vybudován systém, který má dobrou filozofii, nutí lidi třídit odpad. Myslím si ale, že
směsný odpad by se neměl dotovat, vím, že
je zde problém se smlouvami, nevím, jak je
přesně ten systém nastaven ohledně smluv,
zda by v případě navýšení poplatku bylo nutné
všechny smlouvy měnit, zda je nutné měnit
vyhlášku. Ceny v odpadovém systému se
neměnily více než 5 let.
T. Hájek: Pokud bychom chtěli zdražovat odpady, tak bychom to měli provést od začátku
roku. Zároveň letos bude pravděpodobně provedeno výběrové řízení na dodavatele pro celý
svazek měst a obcí Jilemnicko. Na setkání
Jilemnicka nám bylo prezentováno následující: úspory po výběrovém řízení v jiných mikroregionech dosahovaly na směsném zhruba
15 %, na tříděném zhruba 40 %, to je případ,
který však nemusí dopadnout. Ani ta soutěž by
obec nedostala do stavu, kdy by nedocházelo
k doplácení z obecního rozpočtu. Ano, pojďme
ty odpady řešit, ale nechme si to na konec
roku, kdy už možná budeme vědět, za kolik
se vysoutěžilo. Vyloučena není ani potřeba
dílčích úprav samotného systému.
V případě změn: smlouvy se měnit nemusí,

vyhláška ano. Ceny za svoz směsného odpadu
účtované firmou Marius Pedersen rostou v posledních letech cca o 2 % ročně.
M. Gembická: Probíhá tu biokompostování, je
nějak omezena velikost větví?
T. Hájek: Ano, raději jen do 3 cm. Je nutné toto
znovu připomenout občanům.
M. Gembická: V zápise z RO bylo přidělení
nebytových prostor panu Václavu Novákovi
v bývalé zubárně, co tam bude?
T. Hájek: Kancelář firmy, ne výroba.
M. Gembická: Jak probíhají práce v ubytovně?
T. Hájek: Je vymalováno, budou položeny
koberce, osadí se sanitární technika na záchodech a v umývárnách. V podstatě je objekt připraven ke konci měsíce k nafocení
a k vyvěšení na reality s nabídkou pronájmu.
M. Gembická: Bylo zde předneseno o havárii
na vodovodu. Počítá se s nějakými většími investicemi na vodovodním řadu?
T. Hájek: Zatím se opravily uzlové body
na jedné větvi, spolu se soupisem dalších
uzlových bodů k výměně doufáme ve vypsání
příslušné dotační výzvy z Fondu ochrany vod.
S KrVaKem si projdeme tu část, kde dnes leží
skleněné potrubí (od kaštanu od „čtyřřadovky“
zhruba po Řehounkovy) – pro připravení projektu jeho výměny. Dále se připravuje návrh na
novou vodárničku na Jilmu. Včetně stavebního
povolení je připraveno dokončení prodloužení
vodovodního řádu u Kláry – II. etapa.
U kanalizace se konečně hnulo s projektem na
propojení čistíren.
J. Čížek: Nastalo řízení s Ekoservisem z Nové
Paky ohledně nabídky kamerových zkoušek
kanalizace?
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T. Hájek: Zatím ne
Návrh usnesení č. 43:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 27. února do 14. května
2015.

2) Homole – budoucnost areálu
(5. schůze)
Starosta obce nejprve ve stručnosti představil
historii areálu s přihlédnutím k událostem
z posledních let.
Do roku 2010: Kotvový vlek na Homoli
byl vybudován roku 1989, v těsné blízkosti
koupaliště z roku 1971. V roce 2007 obec
postavila nový obslužný objekt obsahující
zázemí vleku, bufet a sociální zařízení.Každé
zastupitelstvo obce se snažilo o získání dotací
na rozvoj areálu, ale mimo obslužného objektu
bez úspěchů. Areál byl v posledních několika
letech spravován obcí tak, že vlek provozovala
obec a bufet byl sezónně pronajímán (přičemž
letní pronájem se vztahoval i na provoz
koupaliště).
2011: Zastupitelstvo obce dochází k závěru, že
každoroční statisícové provozní ztráty vleku
nelze dále dotovat a že předlužená obec nemá
dostatečný kapitál na potřebné investice do
areálu. Vypisuje se výběrové řízení na provozovatele areálu, vážněji je jednáno se třemi potenciálními zájemci. Jako nejvhodnější se jeví
nabídka firmy Čerpadla Vrchlabí, která vedle
symbolického nájmu (50 tis. ročně) nabízí
a posléze provádí investice a údržbu ve výši
cca 6 mil. Kč (z čehož částečně velebí pronajatý obecní majetek a částečně si pořizuje
vlastní vybavení areálu). Pronájem obecního
majetku včetně pronájmu pozemků soukromých vlastníků je sjednáván na 10 let.
2013: S ohledem k výši dosud investovaných
prostředků, nepříliš bohatým zimám a chuti
provozovat areál v delším horizontu, oslovuje firma Čerpadla Vrchlabí obec Poniklou
s návrhem prodloužení nájemního vztahu
o dalších 10 let, tj. do roku 2031. Obec souhlasí, daří se prodloužit všechny nájemní smlouvy na pozemky vyjma jedné, u které majitelka
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pozemků trvá na prodeji všech svých ponikelských pozemků (i mimo areál). Po delších jednáních je i tato překážka odstraněna, pozemky
kupují čtyři různé subjekty (část sjezdovky
firma Čerpadla Vrchlabí, část areálu nad
koupalištěm obec Poniklá, plus další dva kupci
pozemky mimo areál). Veškeré smlouvy jsou
prodlouženy do roku 2031.
2014: 22. prosince 2014 podává firma
Čerpadla Vrchlabí výpověď z nájmu, deklaruje ovšem zájem na společném provozování
a rozšíření Homole.
2015: 19. února prezentuje firma Čerpadla
Vrchlabí zastupitelům obecnou představu
dalšího možného rozvoje areálu. Zastupitelé
následně kladou balík otázek směřujících ke
konkrétnějším odpovědím. 23. března presentuje firma Čerpadla Vrchlabí veřejnosti svůj
záměr na rozšíření Homole, zároveň doplňuje
odpovědi na některé zastupitelské dotazy.
Na základě výše uvedených skutečností zastupitelé, ale i veřejnost kladli otázky, které starosta obce písemně zdůvodnil článkem v Pod
horami, který zároveň také prezentoval na
tomto jednání ZO, otázky se týkaly charakteru
obce, financí, projektu jako takového, modelů
spolupráce mezi obcí a nájemci areálu.
Firma Čerpadla Vrchlabí na své veřejné
prezentaci navrhla následující možnosti spolupráce:
1) Založení dceřiné společnosti vlastněné
z 50% obcí a z 50% firmou Čerpadla Vrchlabí.
Obě mateřské společnosti by vložily jako
základní kapitál své současné majetky v areálu a navíc každá 500 tis. Kč (na zpracování
studií proveditelnosti projektu). Komentář
starosty: S tím jsou ale dvě základní potíže.
Za prvé, majetky v areálu dnes ani zdaleka
nejsou rovnocenné hodnoty, přičemž obecní
jsou násobně hodnotnější. Za druhé, vložit
obecní majetek do společnosti a pak se dočkat
toho, že jí zadaná studie proveditelnosti odhalí
„neproveditelnost“ projektu, znamená de facto
ztrátu poloviny tohoto majetku (nemovitostí).
2) Poskytnutí obecní „investiční pobídky“ ve
formě darování majetků na Homoli investorům
(Čerpadla Vrchlabí + další subjekt) a navíc
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závazek zajištění infrastruktury pro areál.
Komentář starosty: Zde však vedle vlastních milionových investic již obec může
vyhlížet opravdu jen druhotné positivní
efekty případně úspěšného projektu. Varianta
neúspěchu by pak byla zcela tristní podívanou
na hospodaření s omezenými obecními zdroji.
Ze všech úvah nad Homolí starosta obce
navrhl: Nepřistoupit na představené návrhy
firmy Čerpadla Vrchlabí a postupovat dle níže
naznačené posloupnosti možností:
a) Čerpadla Vrchlabí budou po dohodě
pokračovat v pronájmu za stávajících (nebo
upravených) podmínek (preferovaná varianta).
b) Vypíše se výběrové řízení na nového provozovatele (pokud nedojde k variantě „a“ a pokud
nalezneme rozumnou dohodu s Čerpadly
Vrchlabí coby majiteli části pozemků).
c) Areál bude provozován obcí, přičemž zimní
provoz nastane buď jen za dobrých klimatických podmínek, nebo vůbec ne (pokud bude
neúspěšná varianta „b“).
Souběžně s variantami „a – c“ starosta
doporučil vypracování rozsáhlejšího variantního koncepčního návrhu „jak dál s Homolí“.
Ke dni konání zastupitelstva starosta
zastupitelům představil aktuální postoj firmy
Čerpadla Vrchlabí ve věci dalšího provozování areálu: Jakákoliv podoba provozování
areálu firmou ČV není reálná. Firma se dle
svých slov nadále nehodlá jakkoliv podílet na
provozních ztrátách vleku, nechtějí ho provozovat. Preferují variantu pronájmu areálu
jiným subjektem, který by odkoupil či pronajal jejich technologie a pozemky (případně
jen část technologií). Mezi obcí a zástupci
firmy došlo k vyjasnění pozic ohledně soupisu majetku (investic Čerpadel Vrchlabí)
a jeho rozdělení na část, která zůstává obecní,
a část, která je majetkem Čerpadel Vrchlabí.
V den konání zastupitelstva Čerpadla Vrchlabí
předložila návrh s hodnotami pro případný
prodej/pronájem technologií a dalších investic
vložených do areálu Homole. Starosta vyčíslil
hodnotu „demontovatelného“ majetku, který
Čerpadla Vrchlabí investovala do obecního
majetku a mohou si z areálu „odnést“ (případně
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by je obec mohla za zbytkovou hodnotu odkoupit) – ta činí pořizovacích 338 660 Kč.
Investice Čerpadel Vrchlabí do vlastního –
2 736 651 Kč (sněžná děla, tyč, čtyřkolka,
mikrobus, snowpark, vybavení půjčovny,
pozemek, ...). Investice do obecního majetku
„nedemontovatelného“ – 3 293 930 Kč (tzn.
majetku, který zůstává v majetku obce). Návrh
Čerpadel Vrchlabí pro jednání a představu
o zbytkové hodnotě pro případ prodeje/nájmu
technologií a dalšího majetku (předpokládají
od zastupitelů protinávrh):
Varianta prodej:
a) Varianta prodeje novému nájemci (jeho
vstup do naší smlouvy): cena komplet
za vše – 7 mil. Kč, možnost splátek až
10 let, při rychlém jednání cena 5 mil. Kč
b) Varianta prodej novému nájemci po částech
– technologie dle výběru za tržní cenu
c) Varianta prodej obci – vložené prostředky
do obecního cca 3 mil. Kč – 3 mil. Kč při splátkách až na 7 let, při rychlém jednání 2 mil. Kč,
k tomu prodej pozemku za cenu 400 tis. Kč,
částečný prodej technologií dle dohody, o co
bude zájem.
Dle vyjádření Čerpadel Vrchlabí je pozemek
samostatně neprodejný a nepronajatelný!!!
Varianta nájem:
a) Nový nájemce, který má zájem o vše –
nájem 550 tis. Kč/rok, doba nájmu 15 let,
následný převod za 1 Kč
b) Nový nájemce – má zájem o část technologií: tržní nájem na 5 – 10 let, podmínka
– vyřešení vložených prostředků 3 mil. Kč do
obecního majetku
c) Nájem obci: nájem vložených prostředků
do obecního + nájem pozemku, nájem 340 tis.
Kč/rok, doba nájmu 10 let, následný převod za
1 Kč.
Diskuse:
M. Kulhavý: Od začátku bylo jasné, že ten
návrh je proto, aby se jim zaplatily veškeré
investice a ztráty. Toto už je neseriózní jednání hraničící s vydíráním, jediné, co bych jim
nabídl, je částka za pozemek.
T. Hájek: Chtěl jsem po Čerpadlářích, aby nám
nacenili prodej pozemků a prodej zbytkové
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hodnoty majetku, výsledkem jsou tyto naprosto nepřijatelné varianty prodej/nájem.
S. A.-M. Fišerová: Nepamatuji si smlouvu,
ta byla sepsána tak, aby areál zůstal provozuschopný a pokud nám oni tady vzkazují, že
pozemek je neprodejný a nepronajatelný, pak
oni tady porušují smlouvu.
T. Hájek: Ta smlouva je nevypověditelná, já
bych stále ještě posečkal na možnosti nějaké
domluvy, pak teprve bych se obrátil na právní
expertizu. Dnes jsem předpokládal, že schvá
líme ukončení smlouvy, odmítnutí jejich
návrhů na zakládání společnosti a schválíme
vypsání výběrového řízení. Náš vstřícný krok
ohledně výpovědi z nájmu doporučuji vzhledem k jejich dosavadním krokům zamítnout.
Navíc obec má smlouvy s majiteli pozemků
– jednostranně nevypověditelné, zároveň má
nevypověditelnou smlouvu s Čerpadláři, ve
které je, že to nájemné pro majitele pozemků
platí oni.
M. Kulhavý: Souhlasím, neměli bychom
nájemní smlouvu vypovídat do doby, než bude
písemná rozumná dohoda o vypořádání majetku.
M. Kulhavý: Jediné, co je pozitivní na této
debatě je to, že se vůbec začalo diskutovat
o tom, kam by měl areál v budoucnu směřovat.
T. Hájek: Výběrové řízení bych navrhoval
jako prostor pro aktivitu „nabídněte“, co se
tam dá dělat.
Návrh usnesení č. 44:
ZO Poniklá schvaluje návrhy firmy Čerpadla
Vrchlabí na založení společné dceřiné firmy
Čerpadel Vrchlabí a obce Poniklá provozující
společně Sportovní areál Homole a schvaluje
převod obecních nemovitostí v areálu Homole
do této dceřiné firmy.

radu obce přípravou nezbytných administrativních kroků – vypracování dodatku
č. 2 „Smlouvy o nájmu a provozování sportovního areálu“ Homole.

Hlasování:

Hlasování:

Pro
0

Proti
15

Neschváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 45:
ZO Poniklá schvaluje předčasné ukončení
pronájmu sportovního areálu Homole firmou
Čerpadla Vrchlabí k 30. 9. 2015 a pověřuje
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Hlasování:
Pro
0

Proti
15

Neschváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení č. 44:
ZO Poniklá schvaluje vypsání výběrového
řízení na celoroční pronájem sportovního
areálu Homole od 1. 10. 2015.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Účetní závěrka obce za rok
2014 (5. schůze)
Potřebné dokumenty byly vyvěšeny na úřední
desce obce, celkové zadlužení obce se snížilo
v roce 2014 bezmála o 1 mil. Kč (za celé
ukončené funkční období 2010 – 2014 se
zadlužení snížilo o 6,2 mil. Kč).
Diskuse:
M. Gembická: Co má obec ještě u bank
v zástavě?
T. Hájek: V klasické zástavě, tedy ručení majetkem za půjčku, již nic. Určitá zástavní omezení jsou na DPS a čp. 266 (Středisko), která
se vztahují k dotačním podmínkám na jejich
rekonstrukci.
Návrh usnesení č. 45:
ZO Poniklá schvaluje účetní závěrku obce
Poniklá za rok 2014.
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Závěrečný účet obce za rok 2014
– vč. zprávy auditora (5. schůze)
Potřebné dokumenty byly vyvěšeny na úřední
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desce obce. Auditorka právem obci vytýká
pozdní svolání zastupitelstva obce v září 2014
(překročena 90 denní lhůta). Stalo se tak po
domluvě zastupitelstva z důvodu blížících se
komunálních voleb – nebylo praktické scházet
se dvakrát během posledního měsíce mandátu
(zastupitelé na to byli s předstihem upozorněni
a každý měl zákonnou možnost zasedání ZO
sám svolat). Takovýmto postupem ovšem byla
i tak porušena pravidla. Nápravné jednání
není vzhledem k charakteru přestupku možné
přijímat (snad krom obecného závazku, že
příště se to již nestane).
Náš kontrolní výbor bude napříště bedlivě sledovat, abychom tuto chybu již neopakovali.
V oblasti hospodaření neseznala nezávislá
auditorka žádného pochybení. Auditorka také
doporučuje přijmout Směrnici o zadávání
veřejných zakázek, která by přesněji (nad rámec zákona) definovala jejich podmínky.

Návrh usnesení č. 48:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace
Mateřská škola ve výši 41 244,57 Kč a navrhuje převedení této částky ze SÚ účtu 431 (výsledek ve schvalovacím řízení) následovně:
- na SÚ účet 432 (výsledek hospodaření minulých účetních období) 34 535, 77 Kč,
- na SÚ účet 413 (rezervní fond tvořený
ze zlepšeného výsledku hospodaření)
6 708,80 Kč.

Diskuse: Bez připomínek

Hlasování:

Návrh usnesení č. 46:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2014
včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
s výhradou.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení hospodářských výsledků MŠ a ZŠ (5. schůze)
Účetní závěrky příspěvkových organizací
schválila již Rada obce Poniklá, zastupitelstvu obce je vyhrazena pravomoc rozhodovat
o rozdělení výsledků hospodaření.
Základní škola Poniklá … + 145 045,69 Kč
Mateřská škola Poniklá … + 41 244,57 Kč
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 47:
ZO Poniklá schvaluje kladný výsledek
hospodaření zřízené příspěvkové organizace Základní škola ve výši 145 045,69 Kč

a navrhuje převedení této částky ze SÚ účtu
431 (výsledek ve schvalovacím řízení) na SÚ
účet 432 (výsledek hospodaření minulých
účetních období).
Hlasování:
Pro
15

Pro
15

Proti
0

Schváleno

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Zdržel se
0

6) Strategie MAS „Přijďte pobejt“
(5. schůze)
Komunitně vedená strategie místního rozvoje MAS „Přiďte pobejt! pro období 2014 –
2020 zahrnuje území Jilemnicka (plus Vysoké
nad Jizerou). Předloženému dokumentu
předcházela několikaletá příprava, veřejné
diskuse zástupců obcí, neziskových organizací
i veřejnosti, připomínkové řízení, apod. Vznikl
klasický dokument soudobého oblíbeného
žánru „strategie pro všeobecné blaho“. Statistiky, analýzy, výstupy. Ve finále strategie
klasicky připouští v podstatě vše! Smyslem
dokumentu je totiž „papír, který neznemožní
(ale sám o sobě ani nezajistí) přísun dotací“.
Dokument je napsán tak, jak být napsán musel.
Diskuse:
M. Gembická: Zběžně jsem strategie přečetla
a v obou jsem našla stejné grafy, tabulky
Pozn. zapisovatele: Nastala debata zastupitelů
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kritizující smysl podobných strategií – mnoha
pro jedno území.
Návrh usnesení č. 51:
ZO Poniklá souhlasí s realizací Strategie
komunitně vedeného místního rozvoje území
Místní akční skupiny MAS „Přiďte pobejt!“
z. s. na období 2014 – 2020 na svém správním
území
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Integrovaná strategie rozvoje
regionu Krkonoše (5. schůze)
Integrovaná strategie rozvoje regionu
Krkonoše zahrnuje území celých Krkonoš
i Podkrkonoší. Tento dokument byl minulým
zastupitelstvem odmítnut, neprošel návrh na
jeho schválení (7 zastupitelů bylo pro, 3 se
zdrželi - a tedy byly proti, 5 jich nedorazilo
- a tedy byly proti). Argumentováno bylo, že
zastupitelé neměli dostatek času se s daným
dokumentem seznámit, nyní byla strategie
zaslána s větším předstihem, aby měli zastupitelé dostatek času na její prostudování.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 52:
ZO Poniklá schvaluje Integrovanou strategii
rozvoje regionu Krkonoše dle předloženého
návrhu.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Diskuse (5. schůze)
J. Čížek: Chtěl bych připomenout smutnou událost minulého týdne, kdy nás opustil
MUDr. Oldřich Peterka, chtěl bych, abychom
zde minutou ticha uctili jeho památku, byl
prvním redaktorem Pod horami i zastupitelem
obce. (Starosta následně vyzval přítomné
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k připomínce MUDr. O. Peterky minutou ticha.)
J. Urík: Byl jsem osloven obyvateli bytového
domu na Preložce, zda se bude v budoucnu
něco dělat s příjezdovou komunikací, obyvatelé by přispěli i rukou k dílu.
T. Hájek: Nejpalčivější problém, tedy nájezd
na hlavní komunikaci, bude vyřešen koncem
příštího týdne – při současné opravě silnice
I. třídy zaplatí obec několik metrů asfaltového
nájezdu.
J. Čížek: Již před časem jsem žádal o umístění
koše na psí exkrementy k paneláku.
T. Hájek: Jeden koš v zásobě máme, ale nezdá se mi vhodné ho tam dávat, když občané
mají své popelnice poblíž - ty se vyváží každý
týden, zatímco koš na psí exkrementy jen jednou za čas (zápach, apod…). Rozumnější by
případně bylo umístění až někde u keříčku.
J. Urík: Jak to vypadá s příjezdovou komunikací k rodinným domům nad svazarmem? Je
ve více než havarijním stavu.
T. Hájek: Obec tam má minimální podíl, komunikace má několik majitelů, je v soukromém vlastnictví.
M. Gembická: Bude pan Polej ještě stále kontrolovat vodovodní řady? Nebo se uvažuje, že
tam bude někdo jiný?
T. Hájek: Pan Polej tuto práci vykonává zatím
stále sám. Pokud se osvědčí šéf technické čety,
mohl by být zaučen on.
J. Urík: Otevřela se nám tu nová večerka, před
obchodem nám tam vysedávají s pivními lahvemi. Nestálo by za úvahu zamyslet se nad zavedením vyhlášky o zákazu požívání alkoholu
na veřejném prostranství?
J. Kubín: Začali jsme diskusi smutnou zprávou,
já bych ji rád ukončil veselejší zprávou – obec
Poniklá se rozrostla o Šimona Kubína.

9) Činnost RO Poniklá za období
od 15. 5. do 24. 6. 2015 (6. schůze)
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu a je
k nahlédnutí na obecním úřadě nebo na webových stránkách obce.
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Diskuse:
J. Čížek: Chci dodat jenom ke svému návrhu
ohledně změny využití bytu v čp. 267 zpět
na klub: Nemyslím si, že je v současné době
vhodná místnost pro scházení např. klubu
důchodců (pozn.: klub důchodců se schází
v zasedací místnosti OÚ, kam však vedou
strmé schody, které jsou pro většinu z členů
obtížně zdolatelné), v tom bytě jsem nyní
nebyl, pokud rada seznala, že je vhodnější
využití pro bytové prostory, tak samozřejmě
toto roz-hodnutí respektuji. Chápu, že je byt
upraven pro bydlení a změna by znamenala
finanční náklady.
Návrh usnesení č. 55:
ZO Poniklá bere na vědomí činnost Rady obce
Poniklá za období od 15. května do 24. června
2015.

10)Vodné a stočné – úprava ceny
(6. schůze)
18:23 – příchod J. Urík, počet zastupitelů 13
Současná sazba je 19,- Kč za m3 vodné
a 30,‑  Kč za m3 stočné. Cena je vyjádřena
včetně DPH, obec z takto vybrané částky
odvádí 15 % státu (recipročně pak odečítá
DPH na výdajové straně). K poslední úpravě
ceny vodného a stočného v Poniklé došlo
v roce 2011. Současná cena neodpovídá
(a v podstatě nikdy neodpovídala - a ani po
plánovaném zdražení odpovídat nebude)
skutečným nákladům na provoz systémů po
zahrnutí nezbytných odpisů (investic). Na níže
přiloženém grafu lze vysledovat provozní zisk/
ztrátu v posledních letech. V „provozních“
nákladech se odrážejí drobné opravy a řešení
poruch, nikoliv však odpisy.
Je tedy zřejmé, že v posledních dvou letech
činí celková provozní ztráta systému cca
50 tis. ročně, přičemž pitná voda je mírně
v plusu, zatímco odpadní voda v mínusu.
Kdyby se výpočet vodného a stočného
měl řídit čistě podle všech uznatelných
nákladových položek, byla by cena za
vodné až cca 30,- Kč a za stočné až cca
60,- Kč za m3 (vysoké odpisy). S ohledem
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k dlouhodobému podfinancování vodárenské sítě a s ohledem k potřebným investicím
do propojení kanalisačních systémů se jeví
další dotování provozních ztrát neobhajitelným. Navrhováno je tedy zdražení o 5,- Kč na
vodném a 5,- Kč na stočném (vždy vč. DPH).
Výhledově starosta zdůraznil předpoklad další
úpravy zejm. výše stočného, pro jednorázový
krok by však považoval za uměřené zdražení
úhrnem o 10,- Kč/m3. Platí, že každá koruna
na vodném přinese cca 35 tis. Kč, každá koruna na stočném cca 22 tis. Kč. V úhrnu po
odečtu DPH tedy cca 250 tis. ročně. Nová cena
by platila od listopadu 2015, první zúčtování
by tedy proběhlo v dubnu 2016.
I nadále bude třeba dotovat rozvoj a obměnu
sítě. Do budoucna plánované dva větší chystané
projekty ponesou investici v nákladech cca
7 mil. Kč. Propojení kanalizačních systému
do jedné ČOV cca 4 mil. Kč, výměna části
hlavního řadu (skleněné potrubí) cca 3 mil.
Kč.
Pro porovnání uvádíme ceny vodného
a stočného našich přímých sousedů:
Jablonec n. J. – vodné 23 Kč/m3; stočné
43,70 Kč/m3
Víchová nad Jizerou - vodné 24 Kč/m3 (nemá
ČOV)
A dále český extrém v podobě vodárenského
sdružení:
SČVK, tedy: Turnov, Semily, Lomnice nad
Popelkou, Jilemnice, Rokytnice nad Jizerou,
Rovensko pod Troskami a obce Přepeře, Ohrazenice, Kacanovy, Olešnice, Vyskeř, Troskovice, Rakousy, Malá Skála, Líšný, Loučky,
Tatobity, Ktová, Žernov, Benešov u Semil,
Chuchelna a Benecko … vodné 49,20 Kč/m3
a stočné 46,83 Kč/m3..
Diskuse:
A. Šedá: S tím, co tu bylo řečeno, souhlasím, ale
nyní z mého jiného pohledu, jsem zástupkyně
Krakonošova ranče, naše roční spotřeba je natolik vysoká, že pro nás zvýšení poplatku bude
opravdu finančně velmi náročné. S ohledem
k tomu, co se nyní všechno děje v zemědělství,
jsme jedni z největších odběratelů, kteří včas
platí. Z pohledu rodinného s tím problém
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nemám, ale z podnikatelského pohledu je to
pro nás navýšení o cca 50 tis. Kč.
J. Kubín: Já to vidím z pohledu toho, že ani
k jednomu systému nejsem připojen. Chci
se zeptat, zda v případě Krakonošova ranče
nepřipadá v úvahu využití dešťové vody.
Při takto velkých odběrech bych uvažoval
o nějakém vlastním systému.
A. Šedá: Produkujeme potraviny, uvažujeme
už ovšem o vlastním vrtu.
M. Gembická: Když se vrátíme zpátky ke
grafu, je tam provozní zisk na vodném mírně
v plusu, stočné v provozním mínusu. Obec tu
byla vždy pro lidi, tak co zkusit navýšit sazbu
pouze toho, co je nyní v mínusu.
T. Hájek: Ono ani vodné není v dobrých
číslech, vezměme si už jenom plánovanou investici obměnu vodovodního řadu ze skla, kde
počítáme s vlastním podílem necelého miliónu
(při získání 2 mil. Kč dotace). Při zisku systému vodného 50 tis. Kč bychom na tuto investici šetřili více než 16 let. Jen letošní opravy několika uzlových bodů jedné vodovodní
větve stály cca 200 tis. Kč, což „provozní“
zisk ani zdaleka nepokrývá.
M. Kulhavý: Osobně jsem spíš příznivcem
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zdražovat každý rok po malých krůčcích a vyhnuli bychom se této debatě. Jsme-li nejlevnější
v širokém okolí, pak to má své příčiny. Myslím si, že ty systémy jsou po okolí podobné,
náš vodovod stárne a není z čeho brát na investice, protože systém dotujeme.
S. A.-M. Fišerová: Dvojí ceník vodnéhostočného není ideální, ale berme v úvahu,
že Krakonošův ranč nám zaměstnává místní
obyvatele, je jedním z největších odběratelů,
obec by se k tomu měla určitě postavit a řešit
to systémově.
A. Šedá: Máme odběr 10 000 m3 za rok, určit
například výjimku na základě odebraného
množství.
J. Čížek: Musí to být ovšem naformulováno tak, aby se to nezneužívalo, já jsem
například předsedou SVJ a máme odečet za
celý dům, kam bychom mohli spadnout také.
T. Hájek: Můj názor je nerozlišovat jednotlivé
odběratele, ale pokud máte někdo jiný názor,
můžete předložit protinávrh, o kterém budeme
hlasovat.
M. Gembická: Mám protinávrh: ZO Poniklá
schvaluje sazbu za vodné na 19,- Kč/m3, sazbu
za stočné 35,- Kč/m3 od dalšího odečtu.
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T. Hájek: Budeme hlasovat postupně o posledním definovaném protinávrhu.
Návrh usnesení č. 57 - verse p. Gembické:
ZO Poniklá schvaluje sazbu za vodné na
19,- Kč/m3, sazbu za stočné 35,- Kč/m3 od
dalšího odečtu.
Hlasování:
Pro
M. Gembická
A. Šedá

Proti
11

Neschváleno

Zdržel se
S. A-M. Fišerová

Návrh usnesení č. 57 - návrh RO:
ZO Poniklá schvaluje sazbu za vodné na
24,‑  Kč/m3, sazbu za stočné 35,- Kč/m3 od
dalšího odečtu.
Hlasování:
Pro
9

Proti
M. Gembická
A. Šedá
J. Urík

Zdržel se
S. A-M. Fišerová

Schváleno

11) Podávané žádosti o dotace
(6. schůze)
Liberecký kraj:
Žádost č. 1: Pořízení dopravního automobilu - připravuje se k podání
Projekt zahrnuje pořízení dopravního automobilu CAS 25 - LIAZ 101.860 pro výjezdovou jednotku obce Poniklá. Automobil je
určen pro přepravu požárního družstva 1 + 8
s příslušenstvím pro provedení požárního
zásahu, auto pojme až 2500 l vody a 150 l
pěny, rok výroby je 1980, v minulých letech
však prošel celkovou rekonstrukcí. Opravy na
podvozku a agregátu vozidla (v letech 2009,
2011, 2012), generální oprava nástavby v
r. 2005.
Celkové náklady projektu 540 000 Kč, dotace z rozpočtu Libereckého kraje 269 000 Kč
(tj. 49,81% z celkových nákladů). Pokud
bychom žádali o max. výši dotace, která je
v tomto opatření 300 000 Kč, spadli bychom
do nulového bodového hodnocení za příspěvek
kraje, který by byl vyšší než 50 %.
Žádost č. 2: Oprava cisternové automobilové stříkačky - připravuje se k podání
Projekt zahrnuje opravu karoserie a lakýrnické

práce na dopravním automobilu CAS 25 –
LIAZ 101.860 výjezdové jednotky.
Celkové náklady projektu budou upřesněny,
dotace z rozpočtu Libereckého kraje bude
požadována opět ve výši cca 49 %. Platí to
samé pravidlo jako výše, podíl Libereckého
kraje v rozmezí 30 – 50 % znamená bodové
ohodnocení.
Žádost č. 3: „Obnova vodovodního řadu –
sklo“ připravuje se k podání
Zpracován mapový podklad, probíhá příprava
projektu a položkového rozpočtu. Předpokládá
se výměna cca 1,2 km nejstarší části vodovodu, tedy skleněného potrubí v trase zhruba od
„autobusové zastávky u transformátoru“ po
Řehounkovy.
Státní fond životního prostředí - Program
podpory obcí ležících v regionech národních parků:
1. Podpora environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty - ZŠ ve spolupráci s obcí
zvažuje podání
Výše podpory 100 tis. – 1 mil. Kč, max.
80 % z celkových nákladů. 2 oblasti podpory:
Předmětem podpory je realizace environmentálních vzdělávacích programů pro žáky všech
stupňů škol, dále pak vydávání inovativních
tiskovin a informačních materiálů.
2. Podpora infrastruktury a vybavenosti
obcí - obec předpokládá podání
Výše podpory 100 tis. – 1 mil. Kč, max.
80 % z celkových nákladů. 2 oblasti podpory:
Environmentálně šetrná infrastruktura – budování, rekonstrukce a oprava pěších cest
a chodníků pro pěší, propojení stezek, bezbariérové trasy, budování odstavných ploch
pro automobily (musí navazovat na již existující prvky – cyklotrasy, cyklostezky, stezky),
rekonstrukce a údržba informační a osvětové
infrastruktury. Podpora zeleně a vybavenosti
obcí – zakládání a obnova ploch zeleně, úprava a obnova drobných staveb, úprava či oprava
návsí, veřejných prostranství (pouze souběžně
se zakládáním a obnovou zeleně).
3. Snížení světelného znečištění - obec
zvažuje podání
Výše podpory 50 % z celkových nákladů,
max. 2 mil. Kč. Předmětem podpory je
výměna světelných zdrojů a svítidel veřejného
osvětlení včetně výměny či úpravy výložníků
a převěsů.

14

Pod horami - květen - červen
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 58:
ZO Poniklá bere na vědomí aktuální dotační
výzvy.

12) Prodej ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka (6. schůze)
Pan Milan Zemánek požádal o prodej části
ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka. Jedná se o pozemek v současné době nepoužívané cesty/pěšiny
mezi jeho pozemky. Část pozemku, o který
pan Zemánek žádá, je na snímku kat. mapy
znázorněn souběžnou červenou linkou.
Pan Zemánek zdůvodňuje žádost zájmem
o scelení sousedních pozemků ve svém vlastnictví, skutečností, že po pozemku je povolen
příjezd k jeho nemovitosti, jakož i více než patnáctiletým užíváním pozemku (pozemek byl
do loňského roku v majetku státu, od něhož ho
měl pan Zemánek pronajatý; na žádost obce byl
pozemek bezplatně převeden do obecního majetku).
Předmětná parcela 1780 v k. ú. Přívlaka pak dále
pokračuje k dalším parcelám různých vlastníků,
přičemž u některých se jedná o jediný přístup po
obecním pozemku.
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Rada obce doporučila prodej
ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka zamítnout.

části

Diskuse:
T. Hájek: Otevírám diskusi, je přítomen jak
žadatel, pan Zemánek, tak majitel sousedních
pozemků pan Jakubů.
P. Jakubů: Rád bych požádal zastupitelstvo obce,
aby prodej této parcely zamítlo, a chci požádat
o možnost používání pozemku ke vjezdu na své
pozemky.
M. Zemánek: Ta cesta na hranici toho pozemku
pana Jakubů je široká 80 cm. Navrhoval bych,
aby se cesta udělala po obecním pozemku ppč.
353/1. Pan Jakubů se stejně po této současné
cestě s technikou nedostane, zlikvidoval by
tam plot. Krakonošův ranč jezdí také po cestě
k bývalé škole a přes obecní pozemek.
(Pozn. zapisovatele – dálkovým náhledem do
KN během projednávání tohoto bodu byla
zjištěna šíře pozemku ppč. 1780 na 2,7 - 2,8 m,
následovala technická debata o přesnosti map,
katastrálních odchylkách a relevanci neoficiálních vyměření pozemků.)
M. Kulhavý: S čím vy máte problém? Aby tam
nikdo nejezdil s technikou?
T. Hájek: Nebude od věci, abychom se podívali

Zastupitelstvo
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na místě, jak ty hranice jsou ve skutečnosti a jak
by se případně dal řešit jiný přístup k pozemkům
na Zlaté hoře. Navrhuji prodej odložit.
M. Gembická: Prosím radu obce, aby informovala i ostatní zastupitele o termínu místního šetření.
M. Zemánek: Cesta na ppč. 1780 není zpevněná,
nikdy nebyla zpevněná, vždy to byla cesta pro
koně.
J. Čížek: Pozemek obecní ppč. 353/1 je navržen
v územním plánu jak?
T. Hájek: Je určen k zastavění.
M. Kulhavý: A vy, pane Zemánku, ten pozemek,
o který žádáte, chcete nějak oplotit?
M. Zemánek: Ne, já ho dlouhodobě seču, suším.
T. Hájek přednesl protinávrh:
Návrh usnesení č. 59:
ZO Poniklá odkládá záměr prodeje části
ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka a pověřuje radu obce
provedením místního šetření.
Hlasování:
Pro
11

Proti
J. Jirouš
M. Kulhavý

Zdržel se
0

Schváleno

13) Zlidštění Tuláčkovy návsi
(6. schůze)
Současná podoba Tuláčkovy návsi neodpovídá představě reprezentativního, klidného
i společensky využitelného středu vsi. Záměrem
je Tuláčkovu náves zlidštit a posílit její funkce:
- plocha pro pořádání veřejných trachtací
- plocha pro příjemné spočinutí
- plocha pro dětské vyžití (škola i rodiny s dětmi)
- plocha parkovací i průjezdná
To vše v maximální možné harmonii, při
částečném využití současných disposic a zapojení dosud nevyužívaných ploch (kolem kostela,
za školou,…) i za využití dosud opomíjených
možností (obecní struha,…) atd.
Načrtnutí rozvržení funkčních ploch typu: místo
pro pódium, dětské hřiště, parčík, parkoviště,
průjezd, pěšiny…představil na zasedání
Ing. Arch. J. Jirouš (viz obrázek na další straně).
Diskuse:
S. A.-M. Fišerová: Největším problémem je

parkování autobusů, když přijedou 3 autobusy,
sotva se tam vejdou.
J. Kubín: Počítat s parkováním autobusů na návsi je nesmysl, v Jilemnici na náměstí s tím taky
nikdo nepočítal, stačí tam dát zákazovou značku
a umožnit tam pouze jejich otáčku.
M. Gembická: Pokud bychom souhlasili se zadáním studií, kolik by to stálo?
J. Jirouš: Základní studie by se měla pohybovat
cca mezi 10 – 20 tis. Kč.
M. Gembická: V usnesení se mi nelíbí označení
„Tuláčkova náves“, náves se tak oficiálně nejmenuje.
Návrh usnesení č. 60:
ZO Poniklá bere na vědomí záměr zlidštění
Tuláčkovy návsi a pověřuje radu obce další
přípravou příslušných studií.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Gembická

14) Traktůrek - sekačka pro obecní četu (6. schůze)
Obecní technická četa pro údržbu zeleně na
veřejných prostranstvích využívá zahradní traktor, jehož nasazení se jednoznačně osvědčilo,
využívá se však soukromé techniky, což je
dlouhodobě neudržitelný stav. Vedoucí technické
čety vysvětlil argumenty pro nákup a představil
zastupitelům vytipované typy zahradních
traktorů:
• Husqvarna CTH 164 T - 82 000,- Kč (Husqvarna Nová Paka, servis následně Horní Sytová)
• John Deere X155R - 105 800,- Kč včetně DPH
(Agrotip Široký) cena zhruba odpovídá internetovým nabídkám
• Karsit K17/102 H - 81 990,- Kč včetně DPH
(Agrotip Široký), cena zhruba odpovídá internetovým nabídkám
Diskuse:
J. Kubín: Chci se zeptat vedoucího obecní čety,
ty máš traktůrek a uvažuješ nad stejným typem,
máš sečení pod sebou, neuvažoval jsi o sečení
před sebou? Je taky obecní traktor, je možnost
nějakého přídavného sečení k traktoru?
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T. Klikorka: Mně nepřijde obecní traktor vhodný
k údržbě zeleně, např. pod stromy, má problém i vyjet k vodárně, protože jsou obavy, aby
se nepřevrátil. Sečení pod sebou považuju za
naprosto vyhovující.
Návrh usnesení č. 61:
ZO Poniklá schvaluje koupi zahradního traktoru
v ceně do 85 000,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

15) Diskuze (6. schůze)
J. Kubín: Dovoluji si vás pozvat na tradiční
„Benátka“, která se konají v sobotu 4. 7. 2015.
J. Čížek: Jaký je posun ohledně jednání
s Čerpadly Vrchlabí?
T. Hájek: Na radu právníka nevypisujeme
výběrové řízení, to je na Čerpadlářích, aby
výběrové řízení vypsali, nicméně letní sezónu

zahajují.
M. Gembická: Jaký je posun ohledně prodeje
Interlany?
T. Hájek: Ani jeden případný partner nemá
nyní zájem účastnit se spolu-koupě.
M. Gembická: Byla jsem svědkem nehody
v Tomíčkově koleně. U vjezdu ke stodole
pana Tomíčka je hluboký příkop, mohlo by se
s tím něco udělat? Dále bych chtěla požádat,
aby firma, která vyváží kontejnery na tříděný
odpad, nezapomínala kontejnery zabrzďovat.
Kdy dojde k propojení rozhlasových systémů?
T. Hájek: Firma na propojení rozhlasů by měla
dorazit v příštím týdnu. Firmu na odpad upozorním a s krajskými silnicemi promluvím
o napravení příkopu.
S. A.-M. Fišerová: 5. 7. 2015 bych vás ráda
pozvala na „bleší trh“ u krámku, bude to určitě
příjemné, poklidné odpoledne, jste srdečně
zváni.

Podle oficiálních zápisů zpracoval Marek Kulhavý

Krásné prázdniny přejí ponikelské mažoretky
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí květen - červen 2015
06. 05. 2015
23. 05. 2015
26. 05. 2015

MUDr. Oldřich Peterka
Maruše Nováková
Margita Novotná

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narození květen - červen 2015
10. 5. 2015
14. 5. 2015
17. 6. 2015
23. 6. 2015
24. 6. 2015
30. 6. 2015

Štěpán Dobiáš
Šimon Kubín
Matyáš Machačka
Kristýna Matějková
Viktor Novotka
Anna Kulhavá

Blahopřejeme!

Jubilea květen - červen 2015
94 let
Zemánková Květoslava
91 let
Harcubová Drahomíra
85 let
Jiroušová Božena
75 let
Kmošková Anna
Holubcová Marie
70 let
Kučera Josef

Poděkování
Děkujeme
ponikelským
hasičům
a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit
s paní Maruškou Novákovou.
Zároveň děkujeme za květinové dary
a panu Jaroslavu Čížkovi za krásná slova
na rozloučenou
Zarmoucená rodina

Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Co se děje ve škole a ve školce
Poděkování (proslov)
Milí spolužáci a učitelé!
Jsem to já, na koho padla karta, a proto tu
teď před vámi stojím, abych vám přečetla svůj
proslov. I když jsem čekala více posluchačů,
těch necelých sto snad bude stačit.
Milí spolužáci ze třídy, nemohu říct, kde
nebo kdy jsme se poprvé setkali, protože to
nejspíš bylo už ve školce a z té doby se mé
vzpomínky již rozplynuly. Ale je to jistě už
přes devět let, co vás znám. I když lze jen těžko
uvěřit, že jsme se do deváté třídy dostali všichni.
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Nemohu říct, že vás, všechny žáky ze školy,
dobře znám, protože rok co rok třídy odcházely
a nové zase přicházely. Mohu si však vybavit
příhody a průšvihy, co jsme spolu zažili. Ne
všechny příhody byly vtipné a veselé, objevily
se i ty, které tak hezké nebyly, ale i když se nám
to nemusí líbit, tak to do života prostě patří.
Chtěla bych vám všem, svým spolužákům,
poděkovat za krásné dny, protože čas, kdy jsme
se potkávali na chodbách a společně se učili,
již vyprchal a nás teď čeká nová škola a noví
spolužáci.
Také bych chtěla poděkovat našim
kuchařkám za dobré obědy, které pro nás každý
den tak pracně připravovaly.
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A nakonec bych chtěla poděkovat vám,
milí učitelé. Ale hlavně naší paní učitelce třídní.
Musím podotknout, paní učitelko Nováková,
že pokud nemáte nervy z ocele, tak rozhodně
musí být z titanu, protože učit naši třídu muselo
být opravdové peklo. Jen nevím, zda to nebyla
marná snaha.
A tak bychom se měli rozloučit a s posledním zvoněním říct jen:
SBOHEM, ZÁKLADNÍ ŠKOLO!
Monika Pajerová, 9. roč.

Evoluce ZŠ Poniklá
Byl jsem požádán o shrnutí (pok)roku na
naší škole, a protože to byl dle mého názoru
nadějný školní rok, jdu se s chlubit s radostí, pět
minut slávy je tu!
Tento školní rok byl ve znamení modernizace výuky, častějšího využívání výpočetní
techniky a vzdělávání učitelů v tomto odvětví.
Během přípravného týdne v srpnu jsme
nainstalovali projekční techniku do další třídy,

9. třída.

Škola a školka

Kam odcházíme?

Eliška Buriánková
SŠ vizuální tvorby, Hradec Králové,
obor ﬂoristický design
Vladimír Flandera
ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav,
SOU strojírenské OZ, obor obráběč kovů
Marek Hušek
SPŠE A VOŠ Liberec, obor strojírenství (počítačová podpora techniky)
Michal Holubec
ISŠ Semily, truhlář
Pavel Koldovský
Gymnázium a SOŠ Jilemnice
Monika Pajerová
SZŠ a VOZŠ Trutnov, obor zdravotnický asistent
v příštím školním roce již budou projekční technikou vybaveny všechny učebny.

foto: ZŠ Poniklá
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projekt
provázely
nejrůznější
Nejlepšího výsledku v jarní atletické sezóně dopřekážky po dobu několika měsíců,
sáhl Vojtěch Holubec, který obsadil krásné 2. místo ale nyní se již vyvíjí úspěšně.
ve skoku vysokém na DOH v Turnově“.
Potíže s padajícím internetovým
připojením jsme vyřešili svépomocí
rozšířením wi-fi sítě a rozdělením
bezdrátového připojení na několik
podskupin dle tříd. Děkujeme obecnímu zastupitelstvu za schválení tohoto projektu!
Po návratu z Londýna se mnoho
nevycestovaných dětí ptalo, kdy
pojedeme znova, nejakčnější rodiče
opět nabízeli svoje vozy a čas (respekt!) - doufali jsme, že pojedeme
začátkem července po ose. Ale
potom pan ředitel přišel s dotační
výzvou, která školám nabízí
příspěvek na jazykově-vzdělávací
pobyt v zahraničí. Okamžitě jsme
vypracovali žádost s honosným
názvem “Dosažení evropského
standardu vzdělávání na horské
škole” a vešli se mezi úspěšné
žadatele. Naše žádost je smělá:
40 studentů na týdenní cestu do
Londýna, několik lekcí angličtiny
od domorodců, vstupy do památek,
jídlo a ubytování v Londýně (!).
foto: ZŠ Poniklá
Stát se toho nelekl a schválil dotaci
550 tisíc Kč na tento jazykový poNaše škola se zapojila do projektu
byt! Pokud se podaří zvládnout všechnu
Vzdělávání dotykem, pět učitelů navštívilo
tu byrokracii a výběrové řízení na veřejnou
3-4 kurzy směřované na použití IT ve
zakázku, pojedeme s celým druhým stupněm na
vyučování. Během kurzu učitelé obdrželi konkonci září do Londýna:) Pokud nikoli, zbyde mi
vertibilní notebooky a škola získala příspěvek
alespoň titul Slibotechna roku. Držte pěsti!
na nákup softwaru, který jsme využili pro
Ze stejné výzvy se podařilo ještě získat donákup elektronických učebnic od nakladatelství
taci na intenzivní jazykový kurz pro učitele na
Fraus. Celkem bylo v tomto projektu získáno
14 dní, 20 lekcí týdně, přihlásili jsme se s pa342 tisíc Kč, které bohužel nemohly být využity
nem ředitelem, pojedeme o letních prázdninách
pro nákup pomůcek žákům, ale alespoň přispěly
na Maltu, kurz je dotován 63 tisíci Kč, tak nás
na e-učebnice a přístroje pro učitele.
zabte hned:) Schválena byla rovněž dotace na
Díky příspěvku 50 tisíc Kč od obce
nákup knih a elektronických čteček ve výši
Poniklá jsme zakoupili 9 kompaktních
57 tisíc Kč, vybrán byl titul Vědomosti v kostce
notebooků, žáci na nich mají vytvořeny pro- skvělá kniha, k dostání U Malých v Jilemnici,
fily a příležitostně procvičují svoje dovedkoukněte kdyžtak na ni.
nosti online. Mají tak přímé a rychlé srovnání
Letošní školní rok vyšel z organizačního
s kamarády ze své třídy i z jiných škol. Tento
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hlediska pěkně, ale fanfáry bychom raději vynechali. Spíš to prosím berte tak, že budeme
rádi, když nebudete nadávat, až se zase něco
nepodaří. Nikdy nezapomenu, jak uletělo
v Londýně letadlo a všichni rodiče i obecní
zastupitelé mě podrželi. Tleskat úspěšným je
fajn, zastat se někoho v nesnázích je vzácnější,
motivující a nezapomenutelné.
za naši horskou školu Filip Hedvičák

Ovoce do škol
Základní škola v Poniklé je zapojena do
projektu Ovoce a zelenina do škol. Děti prvního
stupně tak dostávají každý týden porci dotované
zeleniny či ovoce nebo ovocného nápoje.
V rámci tohoto projektu jsme využili
možnosti objednání ochutnávkového koše
s ovocem. Ovocný koš obsahoval množství
exotického a tuzemského ovoce - jablka,
hrušky, ananas, pomeranče, mandarinky, dva
druhy melounů, grepy, mango, hroznové víno

Škola a školka
a dokonce i dva podivné druhy: kumkvaty
a physalis.
Vzhledem k tomu, že se většina žáků s tolika druhy ovoce ještě neměla možnost setkat,
naším cílem se stalo představení ovoce, ochutnávky a kulinářské pokusy pro naše děti.
Na sedmi stanovištích si děti vyzkoušely
různé druhy zpracování, ale i čištění a porcování
ovoce. Novinkou pro děti bylo odšťavňování
hrušek. Přidáním meduňky, kterou samy pěstují
na zahrádce před školou, si tak pochutnaly na
lahodném moštu. Další lahůdkou byl nápoj
z pampelišek ozdobený physalis a mátou ze
zahrádky. Další skupinky si ověřily, že za
použití ovoce a bylinek se dají vykouzlit nápadité jednohubky a osvěžující barevné saláty.
Tým šikovných kreativců vytvořil plakát plný
obrázků, hesel o důležitosti ovoce a vtipných
veršovánek.
Celá hodina byla tedy naplněna chuťovými
zážitky a poznáváním. Děti se dobře bavily
a vše se jim velice povedlo.

Celá hodina byla tedy naplněna chuťovými zážitky a poznáváním.

Helena Machová

foto: ZŠ Poniklá
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Poslední „Poudačky z chalupy
ponikelské báby, aneb o čem si
povídáme ve školce“
Školní rok uběhl jako voda a už je tu opět
jeho konec a s ním i loučení. Ale když něco
končí, tak také něco nového začíná. Nyní je
však čas na bilancování.
Naposledy jsme Vám slíbili vyprávět
o závěru týdne ekologie. Hodně dětí umí třídit
odpady už z domova, takže není problém též ve
školce třídit papír a plasty. Dále jsme poznávali
i další možnosti třídění – sklo, železo, kartony.
Zkoumali jsme hlínu a vše, co se v ní najde.
Vodu i vzduch, jejich důležitost. Za jejich snahu
a přičinlivost jsme pozvali do školky paní Enochovou s pohádkou „Byla jednou jedna hora“,
kde si děti formou pohádkového příběhu zopakovaly důležitost péče o přírodu.
Aby i poznatky o vodě byly ucelené,
požádali jsme pana starostu a místní hasiče, zda
by nás nepřevezli do místní rybárny. Našemu
přání bylo vyhověno, a tak jsme na konci dub-

Návštěva u místních hasičů.
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na (téměř na poslední chvíli) zavítali do líhně
rybiček. V malých kádích se nacházely už jen
zbytky „začínajícího rybího života“, ale i tak to
bylo pro děti zajímavé a přínosné. Největší ohlas mělo krmení ryb v rybníce nad líhní a cesta
hasičským autem. Poděkovat tímto chceme
místním rybářům i panu Tomáši Klikorkovi,
který s námi jel velice hezky, a protože je od
hasičů zvyklý pracovat s dětmi, tak ihned věděl,
kde pomoci, komu podat ruku. Zkrátka nám byl
v poměrně náročném prostředí velkou oporou.
Pár dnů na to jsme vstřícnosti hasičů využili
ještě jednou – na počátku května, když jsme
si povídali o záchranném integrovaném systému. V loňském roce jsme ve školce přivítali
zástupce Policie a pro letošní rok jsme o to
požádali místní hasiče.
Do horní Poniklé jsme vystoupali pěšky, se
svačinami v batůžcích. Před hasičskou zbrojnicí
jsme se na lavičkách najedli a počkali, až si žáci
prvního stupně ZŠ prohlédnou požární auto.
Potom i nás u nového auta přivítali požárníci
Tomáš Klikorka a Ondra Skalský. Stále bylo na
co koukat. A závěrečná malá sprška z požární

foto: MŠ Poniklá
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stříkačky trochu zpříjemnila horký den. Cesta
zpět byla pro děti překvapením. Starší děti
odvezla před školku nová cisterna a mladší
děti větší auto pro přepravu hasičů. Děti byly
z celého dopoledne velmi nadšené, a tak i ve
školce zkoušely rozmotávat a smotávat hadici,
„hasit požáry a hledat lidi v hořícím domě“,
běhat a překonávat překážky v plynové masce
a plno dalších věcí spojených s hasiči, lékaři
a policisty.
Dva dny nato se opět děti vydaly do horní
Poniklé. Tentokrát to byli pouze školáci, kteří
po prázdninách usednou do lavic základní školy.
Šli se podívat na své starší kamarády a na to, co
se již ve škole naučili. Všechny naše děti se do
výuky také zapojily – mohly si vyzkoušet práci
na interaktivní tabuli. O tom, že je to správně
naladilo, nemůže být pochyb.
V polovině května proběhl zápis do školy.
K němu přišlo 12 nových dětí se svými rodiči.
Vzhledem k tomu, že do školy odchází 7 dětí,
tak do nového školního roku vykročíme se 41
dětmi.

Škola a školka
Jaro se svým krásným probuzením přírody
úplně vybízí k povídání o zvířátkách a jejich
mláďátkách. Nejinak tomu bylo i u nás. A tu
závěrečnou krásnou korunu tomu dala vždy
s radostí očekávaná pečovatelka o všechny
živé tvorečky, paní Malátková. Tentokrát k nám
přivezla pouze pejsky, ale snažila se děti poučit
o tom, co je třeba přichystat, potom i pravidelně
vykonávat, pokud si pořídí domácího mazlíčka
– v tomto případě psa. Povídání bylo krásně
sestavené, s dostatkem opravdových pomůcek.
Pouze počasí nám nepřálo a vyhnalo nás ze
zahrádky (kde by pejskům bylo lépe) do prostor
herny. Snad to vyjde příště.
Na počátku června jsme již tradičně slavili
MDD. V tento den přiváděli rodiče do školky
místo svých dětí princezny, trpaslíky, víly
a mnoho dalších pohádkových bytostí. Protože
nám tentokrát počasí po několika letech přálo,
po svačince se děti vypravily na zahrádku. Na
krk si zavěsily kartičku se svou značkou pro
záznam získaných bodů. Zde na ně čekalo šest
soutěžních stanovišť, mezi kterými si děti volně

V tento den přiváděli rodiče do školky místo svých dětí princezny, trpaslíky, víly a mnoho dalších
pohádkových bytostí.

foto: MŠ Poniklá
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přecházely a snažily se nasbírat co nejvíce
koleček za splněné úkoly.
Během soutěží se na nás přišel podívat pan
Zdeněk Svatý s taškou plnou čokoládových
sušenek, které dětem rozdal. Moc za tuto přízeň
děkujeme a přidáváme ještě jedno jméno.
Sladkosti dětem přinesla i paní Lenka Pelcová. Odpoledne nechala ve školce tašku plnou barevných papírů, pastelek, kříd, modelín,
dětských nůžek a lepidel ještě paní Vejnarová,
které za všechno moc a moc děkujeme a rádi
využijeme při nějaké další soutěži či oslavách.
Než jsme stačili sečíst získané body, pochutnaly si děti na jahodovém nanuku. A už
se otevřel pohádkový obchod, ve kterém
neplatí peníze, ale píle při získávání bodů
plněním úkolů na stanovištích. Proto se do řady
stavěly nejdříve děti s největším počtem bodů
a postupně za ně ostatní. Kdo se neodvážil nic
vyzkoušet, musel oběhnout alespoň stromeček,
aby si zasloužil návštěvu obchodu.
Při návratu do školy objevily děti na chodbě
dárky okolo staré skříně ponikelské báby. To
bylo radosti, že na nás opět nezapomněla.

Vystoupení v DPS.
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Ve středu 3. června po dopolední svačince
se skupinka starších dětí vydala do místního
DPS. V 10 hodin nás již vítala paní pečovatelka
Jiřinka Šafránková a babičky i dědečkové
v jejich společenské místnosti. Děti si pro ně
připravily šest písniček a dvě básničky, které
paní učitelka Lída Boháčová spojila průvodním
slovem o ponikelské bábě. Dětem se vystoupení
povedlo, zpívaly a recitovaly krásně nahlas
a zasloužily si pochvalu ode všech přítomných.
Za odměnu si do školky nesly krabičku
čokoládových bonbónků.
S jarním opékáním jsme stále otáleli kvůli
počasí. Na počátku června jsme už spoléhali,
že doba by už mohla být ta správná, a vyšlo
to – děti ráno přicházely s označenými klacíky.
Po hrách a společných činnostech jsme místo
svačinky ve třídě vyrazili na zahrádku, opekli si
buřtíky a moc si pochutnali.
V pátek 12. června před půl devátou jsme
s batůžky na zádech vyrazili na autobus, který
nás odvezl do Rokytnice n. J., ke Kroupovým.
Tam na nás již čekal objednaný autobus a tím
jsme dojeli až do cíle – tím byl Harrachov

foto: MŠ Poniklá
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(konečná). Sluníčko příjemně svítilo a hřálo.
Na okraji trávníčku před domečkem se jménem Šindelka stály malé lavičky. Z batůžku
jsme si vyndali svačinky a zahnali tak kručení
v bříškách, které se tu a tam ozývalo.
V deset hodin nás již vyhlížela paní
průvodkyně, která všechny ochotně provedla
Šindelkou (Lesnické a myslivecké muzeum).
Poznali jsme, jak lidé vyráběli šindele na
střechy, jak těžili a splavovali dříví z lesů a jaká
zvířátka bychom mohli v lese potkat, pokud se
budeme chovat tiše. Bylo na co koukat a bylo
to moc pěkné.
Další naše kroky vedly zadní cestou
k Mumlavským vodopádům. Ta cesta byla
přímo liščí. Nevěříte? Od cesty lesem až k lávce
přes řeku Mumlavu nás provázely liščí úkoly.
Tentokrát to nebyly hlavičky, které je musely
řešit. Namáhalo se naše tělo, protahovali jsme
se, prolézali dírou, lezli do kopců, překonávali
skály a houpavé lávky přesně jako lišky.
Vodopád byl moc hezký, ale raději jsme
se dlouho nezdržovali, aby snad někdo nejel
domů ne jako liška, ale jako vodník. Oběd jsme

Celodenní výlet Harrachov.
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si snědli v malém parčíku s pár herními prvky
a krásným lesem vedle. Tam jsme se zdrželi až
do našeho odchodu k autobusu. Hodný pan řidič
nás dovezl bez přestupování až do Poniklé, kde
na mnohé děti čekali rodiče.
S úsměvem na rtech jsme si mohli zazpívat
známou písničku SLÁVA, NAZDAR VÝLETU...
Ve středu 17. června měl nastat náš velký
den. Celý týden jsme se trochu obávali, že nám
cestu překazí déšť. Ale vše dopadlo dobře.
Zpočátku nám byla trochu zima, ale sluníčko vše
zachránilo. Musím však začít úplně od začátku.
V úterý, když jsme šli na zahrádku, všiml si
Honzík, že je skříňka na chodbě pootevřená
a že tam něco vidí. Po nahlédnutí do skříňky
objevil srolovaný papír převázaný mašličkou.
Rozbalili jsme ho a zjistili, že je to mapa. Za
společného zkoumání jsme došli k závěru, že je
to mapa horní Poniklé. A už bylo mnoho otázek.
Jak se tam dostala? Kdo ji přinesl? Nikolka si
všimla nějaké cizí paní. Společně jsme se tedy
domluvili, že si druhý den vezmeme z domova
batůžky s pláštěnkou či dobrotou a pokusíme se

foto: MŠ Poniklá
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najít cestu zakreslenou v mapě.
Ze školky jsme vyšli již v půl osmé na autobus, který nás odvezl do horní Poniklé ke škole.
Potom jsme vyndali mapy, a protože byly tři, tak
jsme si je rozdělili. Po důkladné diskuzi jsme se
vydali k muzeu manželů Pičmanových. Jejich
zastřešené posezení úplně lákalo ke svačině,
kterou nám naše paní kuchařka zabalila s sebou na cestu i s lahvičkou pití. Vydatně jsme se
posilnili a potom jsme šli dál. Po nějaké době
jsme našli na stromě mašličku v podobě kytičky
a u ní opět malou roličku z papíru. Chvíli jsme
váhali, zda se podívat. Nakonec jsme se rozhodli, že to zkusíme, a pokud to nebude pro nás, tak
to správně vrátíme. A ono to pro nás bylo! Celou
část cesty ke kříži nad Poniklou jsme nacházeli
barevné “kytičky” a u nich úkoly – někdy byly
krásně vidět, jindy jsme je museli chvíli hledat.
Ke kříži nám už zbýval jenom kousek,
když tu jsme pod lesem nad “Stráňkou” uviděli
nějakou postavu, která na nás mávala. Úvahy
byly různé, ale nakonec převládl názor, že by
to mohla být PONIKELSKÁ BÁBA, která nás
provázela celým školním rokem. Najednou se

Polodenní výlet PO STOPÁCH PONIKELSKÉ BÁBY.
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však ztratila. Děti začaly být smutné, ale zbývala jim ještě špetka naděje, že cesta není u konce.
A opravdu, ponikelskou bábu jsme potkali
u kříže. Na zádech měla velkou nůši a v ruce
košík. Opírala se o hůl a byla hodně udýchaná.
Povídala nám, že ráno, při cestě za bylinkami,
potkala Krakonoše a ten jí nakázal, aby byla
v půl desáté u ponikelského kříže. Tak tedy
spěchala a byla zvědavá, proč ji sem Krakonoš
poslal. Jedna záhada byla rázem vyřešena. Nyní
už víme, kdo nám do školky mapy přichystal –
tak tedy sám Krakonoš.
Společné setkání bylo opravdu radostné
a srdečné. Před rozloučením jsme všichni
od báby dostali voňavý pytlíček s bylinkami
a několik sladkých a voňavých perníčků, které
dětem sama napekla. Potom vytáhla z nůše
ještě obrázky bylinek, vyzkoušela si nás, zda
je poznáme, a požádala nás o pomoc při sběru.
Na rozloučenou jsme ponikelské bábě zazpívali
písničku o kořenářce a o popleteném pejskovi,
který se nachladil, a potom se musel léčit odvarem z bezinky a za vše ještě jednou poděkovali.
Cestou do školky jsme určené bylinky vy-

foto: MŠ Poniklá
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hledávali a sbírali, abychom si z nich v dalších
dnech vařili a ochutnávali léčivé čaje. Chcete
vědět, zda znáte ponikelskou bábu? Určitě
ji téměř všichni znáte. Již podruhé ochotně
věnovala svůj čas jak při pečení perníčků, tak
při dopoledním výletu skoro až na Zabylý –
paní Jana Hájková. Moc jí to slušelo, však se
podívejte do naší galerie fotek. Velice jí za vše
děkujeme a doufáme, že nám i nadále zůstane
nakloněná.
Od září se s dětmi z folklórního kroužku
setkáváme pouze 1x za 14 dnů odpoledne.
Není to právě moc, ale provozní důvody to
častěji neumožňují. Celou společnou hodinu
se nejdříve rozcvičíme, zopakujeme si již
známé tanečky doprovázené vlastním zpěvem,
naučíme se zpravidla jeden nový a v závěru si za
odměnu zahrajeme hru na přání dětí.
Vystoupení v DPS v Poniklé bylo naším
prvním vystoupením v tomto školním roce.
Druhé nás čeká o ponikelské pouti u Muzea
ve stodole. Babičky a jeden dědeček se na nás
už těšili a my na ně také. Rádi se setkáváme se
staršími lidmi. Povídali jsme jim o ponikelské
bábě, o naší cestě po jejích stopách, zazpívali

Škola a školka
jsme o ní písničku a zatancovali téměř všechny
tanečky, které umíme. Rozloučili jsme se
ukolébavkou pana Krakonoše.
Již druhým rokem sbíráme víčka od PET
lahví, čímž pomáháme kamarádovi Nikimu
s jeho léčbou. Ve školce jsme pro ně měli opět
nachystané dva velké pytle víček. Na čtvrteční
dopoledne jsme si s manželi Rudolfovými domluvili schůzku. Tatínek přijel bohužel v době
oběda, takže nebylo moc času na seznámení, ale
přivezl s sebou Nikiho, kterého děti sice znaly,
ale pouze z obrázku. Nikimu se u nás líbilo a my
jsme mu společně slíbili, že i další školní rok
budeme pilně sbírat víčka, aby mohl absolvovat
další úspěšný léčebný pobyt v zahraničí. Pokud
i vy (mimoškolkoví), byste chtěli přispět a pomoci, koš na víčka máme ihned za vchodovými
dveřmi. Pokud by byly uzamčené, zvoňte, nebo
nechte víčka za dveřmi. Předem moc děkujeme.
Předposlední velkou akcí tohoto školního
roku byla besídka pro rodiče, rodinné
příslušníky a všechny příznivce našich divadel.
Závěrečnými pohádkami se snažíme podpořit
tradice místních ochotníků, vyhledávat herecké
talenty již od útlého věku a hlavně ukázat, jak

Setkání s Nikym, pro kterého sbíráme plastová víčka na jeho léčbu.

foto: MŠ Poniklá
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šikovné jsou naše děti. Tentokrát si malé děti
připravily pohádku PERNÍKOVÁ CHALOUPKA a starší děti pohádku O BUDULÍNKOVI.
Jak se nám vše povedlo, necháme na posouzení všech diváků, kterých byla poměrně
plná II. třída, která se proměnila v tuto chvíli
v hlediště.
Poslední akcí, tou největší, bylo loučení se
školáky. Ve čtvrtek 25. června na památku od
nás dostali pamětní listy s některými jejich fotografiemi z akcí školky a nádhernou dětskou
knížkou „Pohádkový dědeček“. Při jejich bilancování jsme se dozvěděli, s jakými hračkami si
nejraději hráli či co je ve školce bavilo nejvíce.
Potěšující pro nás, učitelky, bylo, že si děti
nevybavily ani jednu věc či činnost, která by
se jim nelíbila. To nám po letošních peripetiích
stížností čtyř maminek – stěžovatelek hodně pomohlo a povzbudilo do další práce. A děti jsou
opravdu upřímné a o to více to těší.
Poslední den školního roku 2014/2015
jsme pozváni manželi Šedými (Klárkou a
Péťou) na jejich výbornou zmrzlinu. Doufáme,
že se počasí umoudří a my tak uděláme slad-

Škola a školka
kou tečku za společně stráveným rokem před
prázdninami. Za pozvání moc a moc děkujeme.
Poděkování si mimo již zmíněných hasičů,
paní Vejnarové a paní Hájkové, zaslouží i
další spoluobčané, kteří nám jsou nakloněni
a přináší do školky různé výtvarné materiály.
Děkujeme paní Klárce Šedé za textilní tašky
pro velikonoční tvorbu, Aleně Šedé za balicí
materiál, manželům Hejralovým za plyšové
hračky, Vondrovým a Hájkovým za výtvarný
materiál, panu Zdeňkovi Svatému a manželům
Pelcovým za sladkosti pro příležitosti MDD.
A s kým jsme se vlastně loučili? Do školy
po prázdninách odchází Toník Braun, Adélka
Janatová, Štěpánek Vejnar, Nicolka Řepková,
Jůlinka Hnízdilová, Honzík Kubín a Eliška
Hámková. Všem přejeme, aby se jim na jejich
další cestě líbilo a dařilo.
Krásné léto a krásné prázdniny přejí všichni
zaměstnanci MŠ Poniklá.
.

Tentokrát si malé děti připravily pohádku PERNÍKOVÁ CHALOUPKA.
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Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

foto: Marek Kulhavý
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Hasiči žehnali cisternové vozidlo
4. května 2014 nechali hasiči požehnat obraz
svatého Floriána a poté ho umístili do výklenku
hasičské zbrojnice. Akt to byl velice zdařilý
a chválený jak hasiči, tak ostatní veřejností.
I proto jsme se rozhodli po repasování cisternového vozu tuto slavnost zopakovat.
V neděli, hned před svátkem svatého Floriána, proběhla slavnostní mše v chrámu páně
sv. Jakuba Většího v Poniklé. Po dohodě
hasiči zajistili většinu služeb při mši, včetně
projevu ke svatému Floriánovi, a vzpomenuli
na zasazení Lípy svobody v r. 1990. Starosta
sboru a starosta obce přednesli přímluvy. Na
závěr mše starosta obce v krátkém projevu
poděkoval hasičům za obrovský kus práce na
cisterně a popřál, aby dobře sloužila v případě
výjezdu. Po mši se všichni zúčastnění v průvodu
přesunuli před hasičskou zbrojnici. Automobil

stál připraven v plném lesku i s nastoupenou
výjezdovou jednotkou. Páter Ivo Kvapil, který
mši celebroval, obešel cisternu a požehnal ji
svěcenou vodou. Hasiči si nakonec automobil
pojmenovali Matylda. Úplně na závěr proběhlo
v hasičské zbrojnici malé občerstvení.
Účast byla veliká, za to patří díky hasičům
v krojích - jak místním, tak z okolních sborů.
Bylo jich téměř 50. Poděkování patří také
farníkům a široké veřejnosti za vysokou účast
na této slavnosti.
21. června následovalo po slavnostní
mši žehnání vozidel pro veřejnost s přáním
šťastného návratu z dovolených a prázdnin.
Žehnání proběhlo na ponikelském rynku, kde
jsme přistavili i druhé hasičské vozidlo. Po akci
následovalo opět malé občerstvení, které tentokrát zajišťovali farníci.
Všem ještě jednou patří poděkování.

Automobil stál připraven v plném lesku i s nastoupenou výjezdovou jednotkou.

Holubec Miloš, velitel sboru

foto: Marek Kulhavý
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Aerobik
Lucerna - finále MIA festivalu
A je to tady - v neděli 24. 5. 2015 v půl osmé
ráno jsme se vydali směr Praha na mezinárodní
finále MIA DANCE FESTIVALU. Semifinálová
kola probíhala nejen po celé České republice, ale
i na Slovensku, v Rusku (Nižnij Tagil) a v Chorvatsku (Zagreb).
My jsme dorazili do Prahy i s fanoušky kolem
10:00 hodiny. Přesun k Lucerně nám zabral delší
chvilku, než jsme předpokládali, takže jsme se
ani nestihli převléknout a rovnou jsme vyrazili do
průvodu, který měl naplánovanou cestu: Palác Lucerna → Václavské náměstí → 28. října → Jungmannova → Jungmannovo náměstí → Václavské
náměstí → Palác Lucerna. Za zvuku bubnů skupiny
Tam-Tam Batucada Pusinky improvizovaly pochodové cvičení:-). Vypadalo to moc hezky a moc jsme

5. místo ze sedmi týmů je skvělý výsledek.
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se bavili.
Po skončení průvodu jsme měli dost času, proto
jsme vyrazili na prohlídku Staroměstského náměstí.
Prohlédli jsme si orloj, podívali jsme se pod okna
Staroměstské radnice, zopakovali něco málo z historie a pomaličku jsme kráčeli zpět do Lucerny.
Učesat, nalíčit, rozcvičit a jdeme na to! Holky
vběhly na pódium Lucerny a začaly s velkým nasazením a elánem. Bylo to skvělé - opravdu do
cvičení daly všechno. Čekání na vyhlášení bylo
dlouhé a nekonečné....
5. místo ze sedmi týmů je skvělý výsledek,
i když holky v tu chvíli byly hodně zklamané. Moc
jsem jim přála lepší umístění, bohužel to nestačilo.
Rozhodčí byli přísnější než v Hradci Králové na
semifinálovém kole, možná i z toho důvodu, že
Pusinky posuzovali jako PROFI tým. S celkovým
ziskem 69 bodů by v HOBBY kategorii obsadily
úžasné 2. místo.
Velké poděkování patří našim fanouškům,

foto: Martina Holubcová
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kteří byli skvělí! V Lucerně se Poniklá neztratila
a minimálně soupeři z naší kategorie už vědí, kde
Poniklá je..:-)
O Rtyňskou zvonici – 4. místo
V sobotu 6. 6. 2015 jsme vyrazili směr Rtyně
v Podkrkonoší na naši letošní poslední soutěž. Ještě
v pátek nebylo jasné, jestli pojedeme, protože nás
postihla vlna nemocí. Chyběly 3 Pusinky, což je
opravdu hodně, když si představíte, že každá má
své místo a je nezastupitelná. I tak jsme se vydaly
bojovat:-)
Před orlovnou jsme vymysleli nová postavení,
všechny prvky se při trénování zvládly, proto jsme
je tam ponechaly. Holky byly natěšené, ale zároveň
měly obavy, jak to zvládnou.
Ve své skupině vystupovaly jako první.
Bohužel kvůli jiným přesunům a nervozitě se
všechno nepodařilo tak, jak jsme si představovaly.
Naopak soupeřkám se povedly skladby dokonale.
Po skončení naší kategorie jsem tušila, že to na bednu nebude, ale poslední jsme neskončily!:-)
Musím tady pochválit Pusinky, které se
opravdu moc snažily, i když jim nebylo moc dobře
(rýma, bolesti hlavy). Holky, byly jste úžasné!
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří obětují
svůj volný čas a jezdí s námi po soutěžích, podporují nás a moc nám fandí.

Minipusinky a Pusinky v akci.

TJ Sokol Poniklá
MINIPUSINKY A PUSINKY V AKCI
V úterý 23. 6. 2015 jsme se sešli v tělocvičně ZŠ
Poniklá, abychom předvedli maminkám a tatínkům,
babičkám a dědům, bráškům a sestřičkám a všem,
kteří nás mají rádi, co jsme se naučili za uplynulý
školní rok.
Na odpoledním posezení Pusinky zacvičily
skladbu z minulého roku, pak se předvedly Minipusinky se svojí skladbičkou a celé posezení bylo
zakončeno letošní skladbičkou Pusinek „Na vlásku
ve větru“. Mezi jednotlivými vystoupeními byly
promítnuty fotografie z akcí, kterých se obě skupiny
zúčastnily.
Touto cestou bych chtěla moc poděkovat všem
rodičům, kteří děti vozí na vystoupení a na závody.
Bez vás bychom se žádné akce zúčastnit nemohli…
jste skvělí a moc vám děkujeme!
Další velké poděkování patří obci, která nás
podporuje finančně.
Poslední DÍKY patří všem Minipusinkám
a Pusinkám, které poctivě chodí na tréninky a cvičí.
Pokud se chceš přidat k nám, přijď v úterý
8. 9. 2015 v 15:00 hodin do tělocvičny ZŠ Poniklá.
Těšíme se na Tebe…
Martina Holubcová

foto: Martina Holubcová
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Ostatní
Ponikelská kopaná
Skončila další fotbalová sezona, ročník
2014/2015. Ponikelští hráči dosáhli v tomto
ročníku lepší výsledek než v předcházejících letech
a obsadili v konečné tabulce okresní soutěže pěkné
druhé místo se ziskem 59 bodů a skóre 80 : 30.
Nejlepší střelci podzimu: Holubec Martin 7,
Zimčák Tomáš 6, Dobiáš Martin 5 a Koucký Pavel
5 branek.
Nejlepší střelci jara: Holubec Martin 13,
Dobiáš Martin 10, Hájek Jan 10 a Zimčák Tomáš
5 branek.
Za celou sezónu obdrželi naši hráči 35 žlutých
karet a 2 karty červené. Pokud proběhne vše podle
předpokladů, budou ponikelští fotbalisté hrát
příští sezónu okresní přebor.

Konečná tabulka okresní soutěže 2014/2015
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Sokol Martinice
TJ Poniklá
Sokol Kruh
TJ Vysoké nad Jizerou
Jiskra Libštát B
1. FC Tatobity
Sokol Horka
FK Přepeře B
Sokol Zálesní Lhota
Sport Future Studenec
Sokol Rovensko B
SK Studenec B
FC Víchová B
HSK Benecko

Skóre
108 : 44
80 : 30
99 : 38
69 : 32
62 : 59
51 : 47
65 : 58
68 : 76
66 : 77
49 : 71
52 : 83
50 : 83
39 : 73
21 : 108

Za FO TJ Poniklá
Svatý Vlastimil

SLAVNOST
NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
S ŽEHNÁNÍM KVĚTIN A BYLIN

16.SRPNA ve 14,30 h.
Kaple P. Marie ve Stromkovicích
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Body
63
59
55
47
42
41
39
36
35
32
24
23
19
2

„Proč zbytečně ztrácet čas vařením, když to za Vás
rádi uděláme my!“

Bližší informace podává a přihlášky přijímá
Zd. Haasová, starostka, tel. 724 179 452


Vaříme pro Vás od pondělí do
pátku výbornou českou kuchyni.

Dovoz do Poniklé je zajištěn.

Cena oběda (polévka + hlavní jídlo)
je 60 Kč (+ drobný příspěvek na dopravu).

Obědy lze odebírat nepravidelně,
vždy je však nutné jej objednat den
předem.

Jídelníček ke shlédnutí na
www.jestrabivkrk.cz/aktuality.

ROZVOZ OBĚDŮ z obecní
jídelny Arnika na Roudnici!!!

Obec Jestřabí v Krkonoších si Vám
dovoluje nabídnout:

Ponikelští sousedé!

Po mši sv. přijměte naše pozvání k malému pohoštění

neděle 26. července 2015 v 8,30 hod.

Kostel sv. Jakuba Většího v Poniklé

POUŤ KE SV. JAKUBOVI

Pod horami - květen - červen
Ostatní
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Ostatní

SDH PONIKLÁ
POŘÁDÁ

Í
N
T
U
U
O
P BAV
Á
Z
Vstup: 50,- Kč
Začátek: 20:00 hodin

SDH Poniklá Vás srdečně zve na
Poutní zábavu do hasičské zbrojnice. O příjemnou muziku se
postarají VzHáčka (dříve Vichr z
Hor).
Nápoje, udírna, sejkory budou.

Sobota 25. 7. 2015
Hasičská zbrojnice

35
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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 je k jednání. Po dohodě
je možné pozemek rozparcelovat a koupit pouze část. Pro více
informací volejte 776 774 747.
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Inzerce

Autoservis Štěpánek
U Elitexu 385
512 43 Jablonec nad Jizerou

autoservis
739 200 159
481 591 184

pro Váš automobil

akce KLIMA
480,-čištění
+ doplnění klimatizace
Kč

Zahrnuje:
- odsátí starého chladiva včetně starého oleje
- vysušení systému
- vakuování systému, zkouška těsnosti
- plnění chladícím médiem R134a včetně nového oleje
a UV barvivem
Provádíme veškerý servis a kontrolu a opravy klimatizace
včetně detekce úniku na bázi dusíku.

akce
ČIŠTĚNÍ interiéru
- malé a středně velké vozy - 400,- Kč/30 minut
- velkoprostorová vozidla - 500,- Kč/50 minut

Dezinfekci interiéru OZONEM:
- Nejnovější technologie v oblasti dezinfekce
- V interiéru vytváří ozón, který odstraňuje nepříjemný zápach, ničí veškeré
bakterie, viry, plísně a ostatní organismy.
- Zároveň DOPORUČUJEME vyměnit pylový filtr (u nás za akční ceny)
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Inzerce

KUŘICE
ze šlechtitelských programů HENDRIX GENETICS a DOMINANT

DOVOZ ZDARMA AŽ DO KURNÍKU !
Špičkové nosnice o snášce 280–310 vajec, ve výborné kondici,
vakcinační program proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční
bronchitidě, bursitidě a pseudomoru. Informace zašleme e-mailem.
program HENDRIX GENETICS

program DOMINANT

Modrý

Sussex Červeně žíhaný

Černý Koroptví (Vlaška) Tricolor

TERMÍNY DOVOZU:
ČTVRTEK 2.července - program DOMINANT 12-týdnů, cena 140,ČTVRTEK 30.července - program HENDRIX GENETICS 14-týdnů, 150,ČTVRTEK 20.srpna - program HENDRIX GENETICS 17-týdnů, cena 180,ČTVRTEK 3.září - program DOMINANT 19-týdnů (před snáškou), cena 190,OBJEDNÁVKY: Kuřice je nutno objednat. V objednávce uveďte termín,
druh a počet, adresu včetně PSČ a telefon. Objednávku potvrdíme a
kuřice přivezeme na adresu. Dobu dojezdu upřesníme 2-3 dny předem.
TELEFON: 722 162 246 E-MAIL: Farmicka.Orlik@seznam.cz
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NOVĚ OTEVŘENO !!!

kontakt tel. 739 159218
Prodejna a servis skůtrů KENTOYA, YUKI
Prodej dílů a příslušenství všech značek
www.tmmoto.cz
info@tmmoto.cz

!!!

Petr Petříček, MOTO-SERVIS, Jablonec nad Jizerou 316
(vedle čerpací stanice Belda/Agip)

Pod horami - květen - červen
Inzerce

Restaurace U Floriána 21.00

