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Slovo redakce
Milí čtenáři, milí sousedé,
Nestává se často, aby se celá škola
sbalila a vyrazila na výlet do Londýna.
Ale škola ponikelská Londýn dobyla.
Proto také věnujeme povídání o této ces
tě více místa. A také úvodní fotografii.
K ní máme jednu hádanku. Kdo to sedí
nahoře na mostě jak někde na půdě na
trámu?
Dále se ve zpravodaji dozvíte o zá
řijových Tuláčkových slavnostech, na
kterých jsme do Pantheonu vznešených
ponikeláků vynesli Zdňka Palmeho  let
ce RAF.
Také bych rád upozornil na každoroč
ní mimořádnou uzávěrku PŘEDvánoční
ho čísla, která je již 13. 12. 2015. Rád
bych zde apeloval na tradiční i ostatní
přispěvovatele, aby byli se svými pří
spěvky dochvilní. Naším cílem je, abyste
měli doma zpravodaj ještě před svátky.
Děkuji a přeji příjemné počtení.

registrační číslo:
MK ČR E 17675
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Gentiana Jilemnice
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Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo
zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
a kráceny

Tradiční poslední leč

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

22. 11. 2014 od 20 hod v kulturním
domě Kantýna.

Na možnost grafického zpracování inzerce
se informujte na marek@rautis.cz. Redakce
nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.

Marek Kulhavý  redaktor

MS Kákov Vás srdečně zve na:

Foto na úvodní straně:

myslivecká kuchyně
tombola

Ponikelská škola v Londýně
Foto: Filip Hedvičák

živá hudba
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Jednání obecní rady za období
září - říjen 2015
Vážení ponikelští sousedé,
ty tam jsou příjemné vlahé podzimní pod
večery, dny se pomalu krátí a vy si můžete ty
pochmurné dny zkrátit četbou našeho pravi
delného zpravodaje. Ode mě si jako vždy mů
žete přečíst to nejzajímavější, co se projedná
valo na jednáních rady obce.
Za téměř nadlidský úkon se dá považovat vyjednávání o zajištění zimní údržby.
Do řádně vyhlášeného poptávkového řízení se
žádný případný dodavatel nepřihlásil. Nasta
lo kolečko jednání s bývalými poskytovateli
(p. Kučerou a p. Tangelmayerem) o podmín
kách jejich opětovného provádění zimní údrž
by alespoň pro sezónu 2015/2016. Osloveni
byli také místní občané disponující příslušnou
technikou, ale nikdo z nich se nechtěl toho
to mnohdy nevděčného úkolu zhostit. I přes
všechny vyvstalé komplikace se podařilo díky
panu Kučerovi vyjednat zajištění zimní údrž
by s Noskovými ze Sklenařic, kteří se pustí
do protahování celé obce v očekávané letošní
zimní sezóně, smlouva je uzavřena na jeden
rok, dohodnutá sazba je 800 Kč/hod. Nosko
vi prozatím předpokládají, že budou k výko
nu používat pouze jeden traktor, jde opravdu
v prvotní fázi o pokus, zda to jde zvládnout,
pokud by časy úklidu komunikací přesahova
ly potřeby občanů, technika by byla navýše
na. Prosíme Vás proto o notnou shovívavost,
protahování není žádná legrace a bude chvilku
trvat, než si zvyknou na naše silničky a trasy.
V září rada obce připravovala k podání projekt na zútulnění ponikelské návsi.
Rozšířenou studii, technické podklady včetně
podrobného položkového rozpočtu zpracovala
Ing. Gabriela Mlatečková Čížková z Lánova
v ceně 36 000 Kč. Projekt byl řádně podán do
výzvy programu Podpory obcí ležících v ná
rodních parcích, zahrnuje sadovnické úpravy
návsi, opravu struhy, výstavbu dopadových
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ploch na budoucím dětském hřišti, cestní síť
kolem kostela a doplnění potřebného mobili
áře.
Rada obce diskutovala o zaslaném dopisu od firmy Čerpadla Vrchlabí (nájemce
areálu Homole), ve kterém konstatují, že na
základě zpracovaného revizního protokolu je
ocelové vlečné lano lyžařského vleku nepro
vozuschopné a žádají jeho výměnu, neboť
v důsledku tohoto je předmět nájmu nepro
vozuschopný a dle jejich vyjádření je obec
Poniklá na základě smlouvy o nájmu povinna
udržovat předmět nájmu v provozuschopném
stavu. Starosta radu seznámil s příslušnými
články smlouvy o nájmu, se situací budoucí
možné výměny ocelového lana smlouva počí
tala a tak bylo i nájemcům písemně odpověze
no. Z uzavřené nájemní smlouvy vyplývá, že
náklady běžné údržby a výměnu nefunkčních
součástí zařízení (do které patří i výslovně
zmíněná výměna ocelového lana) hradí ná
jemce. Jelikož areál byl nájemci předán v pro
vozuschopném stavu, jsou nájemci povinni
ho v provozuschopném stavu udržovat. Rada
obce byla zaskočena takovýmto jednáním ná
jemce a písemně ho vyzvala k osobnímu jed
nání na jednání některé z budoucích rad obce.
V době, kdy se vám dostává do ruky toto
číslo zpravodaje, je již dokončena letošní větší akce „oprava místní komunikace
u čp. 271 – 274“. Protože se před bytovkami
pokládal balený asfalt, byla ještě před samot
nou opravou komunikace provedena výměna
trubního vedení vodovodu (provedla firma
KrVaK za cenu 220 tis. Kč), zemní práce pro
výměnu tohoto vedení provedl pan Strnádek
za cenu 49 000 Kč. Samotnou opravu komu
nikace provedl pan Stránský, celkové konečné
náklady ještě nejsou vyčísleny. Na realizaci
položení balené přispěl dotační fond Libe
reckého kraje částkou 300 000 Kč. Děkujeme
tímto všem občanům za shovívavost při ome
zení dodávek pitné vody.
Také v příštím roce nás čeká jedna vel-
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Samotnou opravu komunikace provedl pan Stránský.
ká akce obnovy vodovodu, z Libereckého
kraje máme přislíbenou dotaci ve výši 2 mil.
Kč na obnovu 1,238 km hlavního řadu vede
ného nyní ve skleněném potrubí. Řad začíná
u zastávky u transformátoru, dále za p. Pas
kou, ke čtyřřadovce, pod muzeem, pod hřbi
tovem, za farou, současně se vyřeší i odbočka
k p. Jindřiškovi, dále řad pokračuje loukou nad
Novotným kopcem, dolů k p. Řehounkovi,
kde tento řad končí. Předpokládáme provedení
akce v roce 2016, v současné době probíhá vý
běrové řízení na realizátora akce.
V průběhu října byly dokončeny a řádně vyúčtovány dva projekty financované
dotačním fondem Libereckého kraje: první
dotace ve výši 269 000 Kč nám pomohla čás
tečně snížit pořizovací náklady na zakoupení
cisternové automobilové stříkačky CAS 25 LIAZ 101.860 pro výjezdovou jednotku obce
(pořizovací cena 540 000 Kč), druhá dotace
ve výši 46 000 Kč pak uhradila část nákladů
na opravu cisternové automobilové stříkačky,
konkrétně se jednalo o opravy na předních
blatnících, vyvaření nosných částí, oplechová
ní spodní části dveří a kabiny, automobil byl
následně přelakován a byly doplněny popisky

Obecní hlásný

foto: OÚ Poniklá

na voze dle požadavků vyhlášky (celkové ná
klady opravy 93 027 Kč).
Příjemné čekání na první sněhové vločky
Vám přeje

Petra Novotná, místostarostka

Výměna skleněného potrubí –
a co přípojky?
Jak píše paní místostarostka, bude s největší
pravděpodobností během příštího roku
vyměněn hlavní řad stávajícího skleněného
potrubí. Obec na své náklady uhradí výměnu
hlavního řadu a napojovací body na tento řad
- to znamená navrtávací pasy (odbočka z řadu)
a vodovodní šoupata (uzávěry jednotlivých
přípojek umístěné hned za odbočkou z hlavního
řadu). Vodovodní přípojky jsou ve vlastnictví
majitelů jednotlivých domů, a obec je tedy
měnit nebude. Bylo by však velmi záhodno,
aby k jejich výměně došlo, protože právě stav
některých přípojek je asi největší slabinou sys
tému. Tu alespoň částečně zjemníme tím, že
budeme moci napříště uzavřít v případě poruchy
danou přípojku a nepřerušit tak dodávku vody
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Skleněné díly potrubí věčné jsou, ale jejich gumové a kovové spojky nikoliv.
do zbytku vsi (v současné době jsou takřka
všechny přípojky napojeny „natvrdo“ a i po
trase hlavního řadu je jen minimum možností
regulace). Ve chvíli, kdy budou v příštím roce
připojovací body Vašich přípojek tak jako tak
obnaženy a v místě se bude pohybovat tech
nika i odborníci, bylo by snad nejlépe vyřešit si
vlastní přípojky tak říkajíc při jednom. Prosím,
zvažte to!!!
Zaznamenal jsem i pochybnosti, proč
je k výměně určen právě tento úsek potrubí,
když „sklo je věčné“. Pokusím se vysvětlit:
Skleněné díly potrubí věčné jsou, ale jejich gu
mové a kovové spojky nikoliv. Takže o nějaké
těsnosti po 65 letech užívání si nedělejme iluse.
Dalším důvodem je náročnost oprav a napo
jování nových přípojek na toto dnes již raritní
a hluboko uložené potrubí (nedávno o našem
úseku skleněného potrubí - jako asi jednom
z nejdelších dodnes provozovaných - referoval
se zájmem i odborný vodohospodářský časopis).
A za třetí, je logické, když se obnova potrubí
provádí ve směru od zdroje, protože každý
problém vodovodní sítě se projeví v celé délce
za poruchou (navíc bývalá navazující spodní
část skleněného potrubí od Řehounkových po
Valdmanovy již byla do plastu vyměněna spolu
s budováním kanalisace).

Zrcadla na křižovatkách
Na jednání zastupitelstva byla nastolena
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foto: OÚ Poniklá

otázka přehlednosti a bezpečnosti některých
křižovatek v obci. Zejména ve smyslu
dostatečných rozhledových poměrů. Obec se
chce touto otázkou zabývat a sama vytipuje po
jejím soudu problematická místa. Budeme Vám
nicméně vděční, pokud (i ve vlastním zájmu)
upozorníte na Vám známá nepřehledná místa.

Kotlíkové dotace
Na letáku dále v textu je zveřejněno velmi
stručné shrnutí informací o tzv. kotlíkových do
tacích. Obec již uspořádala informační schůzku
pro zájemce o bližší informace a případně
i koordinovaný postup při oslovení energe
tických specialistů. Každý máte dále možnost
zjistit si potřebné podrobné vědomosti na
stránkách krajského úřadu, na informační
schůzce pořádané krajským úřadem v Jilemnici
(budova radnice, 1. patro, 9. prosince 2015 od
15.00 do 18.00), nebo na OÚ Poniklá (ideálně
po předchozí domluvě).

Kácení v době vegetačního klidu
A ještě jedna prosba, v době vegetačního
klidu žádá ČEZ Distribuce majitele pozemků
pod vedením elektrického napětí o provedení
prořezávky dřevin. Zároveň je to dobrá doba
pro provedení prořezávky náletů i mimo vedení
elektřiny. Srovnáním starých a aktuálních fo
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tografií Poniklé a Přívlaky snadno zjistíme, že
nám vesnička zarůstá jako Šípkový hrad. Pro
připomenutí – povolení kácení podléhají stro
my, které mají ve 130 cm výšky obvod kmene
80 cm a vyšší, povolení kácení pro Přívlaku
a Jilem vystavuje OÚ Poniklá; ovšem pro ká
cení v Poniklé, Nové Vsi a na Zabylém je třeba
žádat KRNAP (formuláře a pomoc k dostání na
OÚ Poniklá).
Tomáš Hájek, starosta

Adventní veselí pro všechny
sousedy

ním trhu prodávat, také si můžete jít zahrát do
Betléma. Čím více nás bude, tím lépe. Prosím
s předstihem se hlaste v Krámku u školy nebo
na OÚ.
Tomáš Hájek, starosta

Žádost o koupi obecního pozemku
Věra Rejlíčková, Praha (Poniklá 395) žádá
o koupi pozemku: k. ú. Přívlaka  pozemek
č. 578/2.
OÚ Poniklá

Chceteli si letošní rozsvěcení vánočního
stromku na Tuláčkově návsi užít ještě více než
vloni, můžete třeba něco vyrobit na a na advent

Kalendář 2016:

Nový stolní kalendář s historickými fotograﬁemi - tentokrát z Přívlaky a Jilmu - si
můžete stále za necelých 90,- korun zakoupit na obvyklých prodejních místech:
Traﬁka, Krámek u školy, prodejna Třpytivá krása v Rautisu, Obecní úřad Poniklá, IC Jilemnice.
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Kotlíkové dotace v Libereckém kraji

Smyslem projektu je snížit znečištění ovzduší z lokálního vytápění domácností a zlepšit
tak kvalitu ovzduší i života v Libereckém kraji.
Přidělené prostředky: cca 140 mil. Kč s plánem výměny min. 940 kotlů
Vyhlášení programu:

předpokládané datum vyhlášení prosinec 2015 až leden 2016

Příjem žádostí:

písemně nejdříve měsíc po vyhlášení programu na podatelně
Krajského úřadu Libereckého kraje

Oprávněný žadatel:

fyzická osoba – vlastník „rodinného domu“ specifikovaného
programem

Předmět podpory:

výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním za
tepelné čerpadlo,
kotel na pevná paliva,
plynový kondenzační kotel,
+
+

instalace solárně-termických soustav pro přitápění nebo
přípravu TUV,
realizace „mikro“ energetických opatření.

Dotaci nelze poskytnout na výměnu kamen a krbů.
Výše dotace:

70% - 85% způsobilých výdajů projektu z maximální částky
150 tis. Kč, výdaje jsou způsobilé od 15.7.2015

Typ nově pořízeného kotle – ze seznamu podporovaných
zařízení, schválených SFŽP
Kotel výhradně na uhlí
Kombinovaný kotel (uhlí+biomasa), plynový kotel
Kotel výhradně na biomasu a tepelná čerpadla
Zvýhodněné oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, které
stanovilo Ministerstvo životního prostředí (příloha č. 1
závazných pokynů)
Kontaktní informace:

% výše dotace
70%
75%
80%
+ 5% ke všem
typům zdrojů tepla

Krajský úřad Libereckého kraje, (U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2)
Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů
Oddělení řízení grantových schémat
Tel. 485 226 linky 579, 574, 344, 653
kotliky@kraj-lbc.cz
http://regionalni-rozvoj.kraj-lbc.cz/page1620/kotlikove-dotace
(Na webových stránkách naleznete požadované dokumenty, informace o
seminářích, seznam podporovaných výrobků, seznam energetických
specialistů, zvýhodněné oblasti MŽP, seznam „mikro“ energetických
opatření, informace k vyhlášení programu, atd…)
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Zastupitelstvo

Nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá
Milí čtenáři, zde Vám předkládám nejdůležitější body z jednání Zastupitelstva obce Poniklá. Je
to výtah podstatného ze sedmé schůze. Pro podrobnější zápis včetně příloh doporučuji otevřít úřední
desku na www.ponikla.cz. Pro přehlednost jsou jednotlivé body číslovány. Toto číslování nemusí
souhlasit s číslováním bodů v oficiálním zápise. 7. zasedání se konalo 10. 9. 2015 za přítomnosti
10 zastupitelů (omluveni: M. Gembická, S. A.-M. Fišerová, D. Šír, P. Plichta, J. Jón).

1) Schválení programu jednání
Program 7. zasedání ZO:
1. Schválení programu, volba ověřovatelů zá
pisu, zapisovatele, navrhovatele usnesení
2. Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
3. Rozpočtová změna č. 2/2015
4. Rekonstrukce skleněného vodovodu
5. Prodej ppč. 1780 v k.ú. Přívlaka
6. Reinišův statek – souhlasné prohlášení
7. Směrnice o zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu
8. Žádost o převod části ppč. 2865 v k.ú. Poni
klá na obec
9. Snížená sazba vodného pro podnikatelské
subjekty
10. Diskuse
Diskuse:
A. Šedá: Prosím o zařazení již avizovaného
bodu Snížená sazba vodného pro podnikatel
ské subjekty.
M. Kulhavý: Budu hlasovat určitě proti
zařazení bodu, neb jsme o této věci na mi
nulém zastupitelstvu již jednali, projednali
jsme to řádně, budeme hovořit o stejné věci.
J. Urík: Nebudeme jednat o stejné věci,
budeme hovořit o případné slevě pro podnika
telské subjekty a to je úplně jiná věc.
Návrh usnesení č. 63:
ZO Poniklá schvaluje program 7. zasedání
Zastupitelstva obce Poniklá doplněný o bod
č. 9 – Snížená sazba vodného pro podnikatel
ské subjekty.
Hlasování:
Pro
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Proti
M. Kulhavý

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš

2) Rekonstrukce skleněného vodovodu
Hodnotící orgán – Výbor zemědělství
a životního prostředí Zastupitelstva Libereckého kraje na svém zasedání projednal žádost
obce o dotaci z Fondu ochrany vod Liberec
kého kraje a doporučil Zastupitelstvu Li
bereckého kraje schválit projekt pod názvem
„Obec Poniklá, obnova vodovodu“, výše do
tace 2 000 000 Kč.
Projekt zahrnuje výměnu 1,238 km hlavního
řadu vedeného nyní ve skleněném potrubí.
Celkový rozpočet lze po výběrovém řízení
očekávat v rozmezí 3 – 4 mil. Kč, výměna
této části vodovodu vyvolá nepodmíněně
i další investiční požadavky, zejména vyřešení
boční větve „transformátor u hřbitova – škola“
včetně opravy komunikace. Tato akce ovlivní
v příštím roce zásadně celý rozpočet.
Řad začíná u zastávky u transformátoru, dále
za p. Paskou, ke čtyřřadovce, pod muzeem,
pod hřbitovem, za farou, současně se vyřeší
i skleněná odbočka k p. Jindřiškovi, dále řad
pokračuje loukou nad Novotným kopcem,
dolů k p. Řehounkovi, kde tento řad končí.
Dotaci je možno čerpat v roce 2016 – 2017,
předpokládáme provedení celé akce v r. 2016.
Diskuse:
J. Čížek: Dotace je tedy nastavena tak, že
v případě, že se práce pozdrží, nehrozí tedy
žádné sankce?
T. Hájek: Ano, předpokládáme, že vše stih
neme příští rok, ale kdybychom na tom byli
finančně špatně, lze realizovat i v r. 2017.
A. Šedá: Jak bude řešeno financování? Až
zpětně?
P. Novotná: Kraj nyní ve většině programů
proplácí po podpisu smlouvy 90% dotace,
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Fond ochrany vod, ze kterého jsme dotaci
obdrželi, je tak nastaven také. Zbylých 10 %
dotace nám bude poskytnuto po předložení
závěrečného vyúčtování.
J. Čížek: Kdy se očekává, že se osloví doda
vatelské firmy?
T. Hájek: Paní místostarostka již připravila
návrh výběrového řízení a očekáváme, že ještě
v září vypíšeme a zveřejníme na úřední desce
a profilu zadavatele. Podmínky dotace nám
ukládají nejprve provést výběrové řízení, sep
sat smlouvu s dodavatelem a teprve poté bude
krajským zastupitelstvem dotace oficiálně
schválena.
J. Čížek: Já bych navrhl, aby byl pan Polej (je
zde i přítomen) navržen jako člen hodnotící
komise pro výběr dodavatele.
P. Polej: Největší problém vidím u přípojek,
abychom neměli nový hlavní řad a staré
přípojky v zemi.
T. Hájek: Je to apel na lidi, když tam bude
technika, aby si zároveň vyměňovali přípojky.
Páky na soukromníka, aby si přípojku
vyměnil, nemáme. Z naší strany bude snaha
vyměnit současně s akcí i boční řady, které ve
dou k více nemovitostem.
J. Čížek: Pozval bych lidi na obec, říci jim co
se chystá, jakým způsobem se jich výměna
dotkne.
P. Polej: Další věcí jsou redukční šachty, ty
jsou navrženy asi také na zrušení.
T. Hájek: Ne, to vycházelo z vašeho
požadavku, že je chcete zachovat, ty zůstanou.
Usnesení doplníme o nominaci pana Poleje.
Návrh usnesení č. 67:
ZO Poniklá schvaluje realizaci projektu
„Obec Poniklá, obnova vodovodu“ v roce
2016 a pověřuje komisi složenou z rady obce
a pana Antonína Poleje přípravou příslušných
dokumentů a provedením výběrového řízení
na zhotovitele.
Hlasování:
Pro
10

9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka
Bod byl opětovně projednáván - na 6. ZO
bylo rozhodnuto o odložení a provedení
místního šetření. Připomínka žádosti: 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 vlast
nictví, 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.
Výsledky místního šetření, které se
uskutečnilo 13. 8. 2015:
1. Pan Zemánek má pravdu, když tvrdí, že
dle oficiálně provedených vyměření soused
ních pozemků je v jednom místě parcela cesty
vyznačena plastovými mezníky v šíři necelého
metru. Teoreticky však mohou být i tato
vyměření zpochybněna, protože se na základě
zjištěných údajů katastru nemovitostí lze dom
nívat, že zde došlo k měřické nepřesnosti. Par
cela pozemku má v daném místě dle katastru
nemovitostí šíři cca 2,7m (kterýžto laický
odhad by ovšem musel být ověřen hlubším
studiem pramenů). V každém případě by
případná oprava výsledku předchozích měření
vyžadovala nové vyhotovení geometrického
plánu – s nejistým výsledkem.
2. Pan Zemánek má pravdu, když tvrdí,
že současné napojení předmětné komuni
kace na asfaltovou komunikaci vedoucí ke
hřbitovu svými parametry neumožňuje nájezd
zemědělské techniky. Toho by (v diskutabilní
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míře) bylo možno dosáhnout až další majetko
právní operací – výkupem další části pozemku.
3. Předmětný díl ppč. 1780 dnes není užíván
k obsluze zemědělských ploch (najíždí se po
jiných pozemcích na základě gentlemanských
dohod).
4. Najíždění na pozemky dalších majitelů
(Pozemkový fond, Jakubů, Kubín) přes obecní
pozemek ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka je možný
pouze, pokud:
- bude upravena (nebo uplyne) smlouva s je
jich nájemcem (HD Krakonošův ranč)
- bude zbudován (a předtím příslušným
silničním úřadem povolen) nájezd na kraj
skou komunikaci mezi čp. 408 (Nesvadba)
a čp. 412 (Stará škola).

mu dostat.

Stanovisko rady obce:
1. Žádanou část pozemku ppč. 1780 nepro
dat, leč v případě zájmu pronajmout (tzn. od
mítnout níže navržené usnesení).
2. Výhledově uvažovat o nájezdu přes
ppč. 353/1 v k. ú. Přívlaka.

Obec Poniklá byla upozorněna právním
zástupcem rodiny Reinišových na nesrovnalost
v majetkových právech k Reinišovu statku.
Pozemky a hlavní budova Reinišova statku
patří Reinišovým, ale další hospodářské ob
jekty (stodola, špýchar) eviduje katastr nemo
vitostí na obec Poniklou.
Po prostudování dostupných dokumentů v ar
chivu obce se došlo k závěru, že předmětné
hospodářské budovy Reinišova statku
měly být v rámci restitučního řízení vrá
ceny Reinišovým. Nedošlo k tomu pouze
nedopatřením – terminologickou nepřesností,
kdy někdo za „zastavěnou plochu“ považuje
pozemek i budovy (z kontextu plyne, že
takto věc chápala v roce 1992 obec Poniklá
zastoupená starostkou Květou Kavánovou)

Diskuse:
J. Kubín: Byla to spíš akademická debata,
protože pan Zemánek potřebuje být akurátní,
tvrdí, že buď mu to obec prodá anebo přestane
pozemek obhospodařovat, nehledě na to, že
přes pozemek má ploty, na obou stranách má
své pozemky. Do této doby to fungovalo a na
jednou to přestalo. Nevidím důvod, proč by
to obec měla prodávat. Jsem zaujatý, protože
i já mám v této lokalitě pozemek a přes tento
navržený pozemek k prodeji se mohu ke své

Návrh usnesení č. 68:
ZO Poniklá schvaluje záměr prodeje části
ppč. 1780 v k. ú. Přívlaka a pověřuje sta
rostu dalším jednáním o pořízení a podobě
oddělovacího geometrického plánu a jednáním
o podmínkách prodeje.
Hlasování:
Pro

Proti

0

7

Neschváleno

Zdržel se
J. Čížek
J. Kubín
S. Václavíková

4) Reinišův statek – souhlasné
prohlášení
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a někdo pouze pozemek (jak to následně roku
1993 vyložil Okresní pozemkový úřad).
Ze znárodňovacích dokumentů vyplývá, jak
se předmětné hospodářské budovy staly ma
jetkem „lidu“. Je zřejmé, že v devadesátých
letech měly být vydány zpět rodu Reinišů.
Podstatnou okolností je, že obě strany (obec
Poniklá i Reinišovi) žily více než 20 let v do
bré víře, že převeden byl na Reinišovy celý
majetek - včetně stodoly a špýcharu. Obec tak
nikdy po roce 1993 neuplatňovala právo na
předmětné hospodářské budovy.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 68:
ZO Poniklá schvaluje Souhlasné prohlášení tý
kající se stavby bez čp/če – zem. stavba, která
stojí na pozemku st. p. č. 268/2 v k. ú. Poniklá,
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Směrnice o zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu
Krajská auditorka Ing. Míčková ve své Zprávě
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Poniklá za rok 2014 mimo jiné doporučuje
obci Poniklá přijmout Směrnici o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu. Rozumí se
tím směrnice, která upraví zadávání veřejných
zakázek nad rámec zákona, který je řeší
v případě služeb až od 3 milionů Kč a v případě
stavebních prací až od 6 milionů Kč.
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Rada obce Poniklá se seznámila s obdobnými
vyhláškami platnými v několika okolních
městech a vesnicích, aby nakonec jako vhodný
vzor pro vlastní vyhlášku zvolila téměř doslov
nou úpravu ze sousední Víchové nad Jizerou.
V navrhované směrnici se jedná o nastavení
minimálních požadavků na zadávání veřejných
zakázek, obec již dnes na sebe standardně
používá výrazně přísnější pravidla.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 69:
ZO Poniklá schvaluje Směrnici o za
dávání veřejných zakázek malého rozsahu
v předloženém znění.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Žádost o převod části ppč. 2865
v k. ú. Poniklá na obec
V současné době je ppč. 2865 v k. ú. Poni
klá vlastněn z ½ Českou republikou (Státní
pozemkový úřad), z ¼ paní Červinkovou
a z ¼ paní Čurdovou. Na cestě vedoucí
z křižovatky za autodílnou Paska kolem Skal
ských až na Homoli se dále nalézají parcely
i RD dalších majitelů.
Státní pozemkový úřad může dle předběžné
konzultace převést svůj podíl bezplatně na
obec (pochopitelně až po dalším oficiál
ním posouzení naší oficiální žádosti). Jako
podpůrný argument pro uskutečnění převodu
již získala obec od výše zmíněných majitelek
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čtvrtinových podílů čestné prohlášení, že
nemají zájem o úplatný (bezúplatně lze jen
obci) převod zbylé části pozemku od SPÚ.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení č. 70:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o bezú
platný převod ½ ppč. 2865 v k. ú. Poniklá
vlastněné Českou republikou (zastoupenou
Státním pozemkovým úřadem) do majetku
obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Snížená sazba vodného pro
podnikatelské subjekty
A. Šedá, zastupitelka a zároveň předsedkyně
Krakonošova ranče, uvedla zastupitelům své
důvody pro předložení bodu do programu
(přečetla e-mail zaslaný zastupitelům ze dne
9. 9. 2015):
Znovuprojednání snížené sazby vodného bylo
předloženo z toho důvodu, že mé důvody ne
byly přesně v posledním zápise uvedeny a zápis postrádal smysl toho, co tam bylo řečeno.
Vše je založeno na tom, že podnikáme převážně
v živočišné výrobě. Denní spotřeba vody se
pohybuje okolo 20 – 22 m3. Nežijeme pouze
z dotací, ale převažující tržby máme především
z produkce bio-mléka (roční produkce 1 mil. l),
prodeje chovných telat a jatečného skotu. To
vše je zásluhou 22 stálých zaměstnanců.
I přesto, že dotační systém je nastaven právě
opačně (pouze za údržbu krajiny), chceme
pokračovat ve stejném duchu jako doposud. Nechceme pouze udržovat pozemky
a snižovat stav zaměstnanců, čímž bychom
výrazně omezili spotřebu vody, ale naopak
se chceme rozvíjet a dále růst. A zde narážím
na svoji myšlenku, podpořit naše podnikání.
Na celkové výši vodného v rozpočtu obce se
naše družstvo podílí více jak 20%. Při snížení
odběru vody naším družstvem bude výrazně
ponížen příjem za odběr vody, zatímco veškeré
náklady na údržbu, opravy a investice spojené

s vodovodním řádem nebudou ani o korunu
nižší, ba naopak se výrazně navýší náklad na
1 m3 vodného.
Návrh usnesení: ZO Poniklá schvaluje snížit
sazbu vodného o 8% pro subjekty, které odebírají ročně více jak 7 000 m3 vody a mají
v obci podnikatelský záměr.
Dále A. Šedá uvedla: Sníženou sazbu vod
ného a stočného jsem nechtěla jenom pro náš
subjekt, kterého jsem zástupcem, ale také pro
všechny subjekty. T. Hájek upřesnil, že dle
předloženého navrženého usnesení je sleva
navržena pouze pro Krakonošův ranč, protože
jiné odběratele s více než 7 tis. m3 obec nemá.
Diskuse:
M. Kulhavý: Připomínka č. 1 je, že by se udělal
guláš ve vodném, podnikání v obci se dá
podpořit rozhodně něčím jiným než zlevněnou
sazbou na vodném. Druhá věc je, že ty jako za
stupitelka, která má hájit zájmy všech občanů,
navrhuješ za zemědělské družstvo Krakonošův
ranč, tento bod sem mohl předložit třeba někdo
z představenstva.
J. Bekr: Můžeme to brát jako střet zájmů, ale
měli bychom vzít rozum do hrsti, Krakonošův
ranč, pokud si udělá svoje vrty, tak obec přijde
o peníze do rozpočtu, protože investice se jim
vrátí za 2 – 3 roky.
J. Kubín: Průmyslový vrt nebude stát desetiti
síce korun, ale statisíce, návratnost 2 – 3 let je
rozhodně nereálná.
T. Hájek: Pokud byste vytočili 8 000 m3, je to
sleva zhruba 11 tis. Kč ročně, což je 900 Kč za
měsíc. 11 tis. Kč není opravdu vůbec nic,
ale nastavovali bychom různé podmínky pro
různé podniky, což nejde. Uvádíte-li jako
hlavní důvod projednání tohoto bodu, že „mé
důvody nebyly přesně v zápise uvedeny a zá
pis postrádal smysl toho, co bylo řečeno“, jeví
se mi dnešní diskuse spíš jako vaše alibi vůči
vašemu podniku, že jste pro to něco udělala.
K případnému podání tohoto návrhu jsem Vás
vyzval poté, kdy jste chtěla doplnit do mi
nulého zápisu svůj návrh z diskuze na slevu
z vodného. Na minulém zastupitelstvu všichni
slyšeli, o čem jsme se bavili, ale nebylo o tom
tehdy hlasováno, protože vámi nebyl žádný
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protinávrh podán.
J. Bekr: Je to psychologická věc, na radě
Krakonošova ranče se bude projednávat, že
obec nevyhověla.
J. Urík: Tou hranicí minimálního odběru zase
znevýhodníme ostatní podnikatelské subjekty.
To bychom museli říct, že všechny podnika
telské subjekty budou mít slevu. Vezměte si
však, jaké náklady na údržbu vodovodního
řádu vynakládáme.
T. Hájek: Pokud přijdete s nějakým smyslu
plným návrhem, jak podpořit Krakonošův
ranč, tak tím lépe, ale neřešme to tímto dis
kutabilním snížením sazby vodného.
M. Kulhavý: Přijďte třeba za obcí s návrhem
zajištění zimní údržby. Obec vám přece za
služby zaplatí a tím vás bude podporovat,
podpoří místního podnikatele.
A. Šedá: V zimní údržbě konkurovat
nemůžeme, nemáme na to ani techniku, mu
síme platit zaměstnance, práci o víkendech,
odvody za zaměstnance.
Pozn. zapisovatelky: A. Šedá navrhla po dis
kusi o navrženém usnesení nehlasovat a bod
ze zápisu smazat, úplnému výmazu vzhl
edem k usnesení č. 63, ve kterém bylo sch
váleno zařazení do programu, nešlo vyhovět.
Po opětovném dotazu starosty bylo A. Šedou
požádáno o hlasování o jí navrženém usnesení.
Návrh usnesení č. 71:
ZO Poniklá schvaluje snížit sazbu vodného
o 8% pro subjekty, které odebírají ročně více
jak 7 000 m3 vody a mají v obci podnikatelský
záměr.
Hlasování:
Pro

Proti

0

7

Neschváleno

Zdržel se
A. Šedá
J. Bekr
S. Václavíková

8) Diskuse
J. Čížek: Byl bych pro snížení rychlosti na
přívlacké cestě v úseku od nádraží za DPS na
30 km/hod.
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T. Hájek: To je rozumné, ke konkrétní podobě
se musí vyjádřit Policie ČR a silniční úřad,
dáme podnět a uvidíme, jak se k tomu postaví.
J. Urík: U výjezdu u Hnykových je špatný
výhled směrem k Jilemnici, jsou tam zapar
kovaná auta.
T. Hájek: Pojmeme to tedy komplexněji,
uveřejníme výzvu k uplatnění připomínek, kde
je špatný výhled do komunikace a případně
vyřešíme více takových míst.
J. Čížek: Teď je problém před obchodem
u Vietnamce, bývají tam zaparkovaná i velká
auta.
J. Urík: Dle silničního zákona se v křižovatce
typu T stát může.
M. Kulhavý: Jak je to s vlekem, továrnou,
Kantýnou.
T. Hájek: Kantýna je od 1. 9. pronajatá firmě
KOMRAP, zabývají se službami v pohostin
ství a montáží armatur. Nájem 19 tis. Kč/měsíc,
šestiměsíční výpovědní lhůta, tříměsíční vrat
ná kauce. Vlek: Tito nájemci vstoupili také do
jednání s firmou Čerpadla Vrchlabí, zda by po
nich nepřevzali smlouvu o nájmu sportovního
areálu Homole. Továrna: Jsme potřetí v situaci,
že existuje kupec, který chce celý areál koupit,
dal pokyn, aby se začaly připravovat smlouvy
a zároveň je s námi domluvený, že nám zadní
dvůr a část plechové haly poskytne. Zatím vše
platí, měla by být již hotová smlouva s Interla
nou a kupující firmou. Zároveň existuje návrh
o smlouvě budoucí kupní mezi obcí a po
tenciální kupující firmou, která řeší převod
těch nemovitostí na zadním dvoře a dalších
pozemků. Nejprve jsme mysleli, že půjdeme
cestou daru, ale nakonec od toho upouštíme,
neboť dar je odvolatelný a nestálý, takže by to
byl prodej za 1 Kč s tím, že obec uhradí daň
z převodu nemovitostí.
J. Čížek: I přes to, co jsme tu slyšeli, tak realit
ní kancelář i nadále podniká kroky v jednání
s dalšími zájemci.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí září - říjen 2015
1. 9. 2015
5. 9. 2015
9. 10. 2015

Skrbková Eva
Kučerová Milena
Zemánková Květoslava

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea září - říjen 2015
85 let
Skalská Zdenka
80 let
Skovajsová Danuše
75 let
Kaňková Marie
Urík Jaroslav
Tomáš Josef
Nechanická Jana
70 let
Ther Václav

Jonová Zdeňka
Přejeme mnoho zdraví a štěstí do dalších let.

Narození září - říjen 2015
29. 9. 2015

Janeček Oliver

Blahopřejeme!

Svatby září - říjen 2015
Zlatá svatba - 50 let
23. 10. 1965
Miloslav a Jana Hájkovi
Gratulujeme!

Poděkování
Jménem rodiny Kučerových bychom rádi
poděkovali panu Čížkovi za přednesený pohřební
projev, který pronesl 12. září 2015 při rozloučení
s paní Milenou Kučerovou.
rodina Kučerova
Poniklá 222

foto: Bára Kulhavá
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ZŠ a MŠ Poniklá

Co se děje ve škole a ve školce
Další zkvalitnění výuky anglického jazyka v naší ZŠ
Doufám, že z dětí ještě nevyprchalo nadšení
ze zájezdu do Londýna, který určitě zvýšil mo
tivaci při výuce anglického jazyka. Jsem rád,
že na to můžeme plynule navázat a nabídnout
dětem další možnost rozvíjení jazykových
dovedností. V rámci dalšího projektu hra
zeného z Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost jsme pořídili speciální
jazykový program DynEd, který děti mohou
využívat jak ve škole, tak i při domácí přípravě.
Z dotace byla zakoupena i sluchátka s mikro
fonem, která si děti mohou zapůjčit domů.
Tento jazykový kurz na PC umožňuje osvojit
si anglický jazyk přirozenou formou a zároveň
rychleji oproti tradiční výuce. Sluchátka s mik
rofonem se využívají samozřejmě k poslechu,

Tower Bridge a City
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ale program kontroluje i správnou výslovnost
studenta.
V rámci stejného projektu jsme získali další
prostředky na rozvíjení technických dovedností
žáků. Tyto prostředky budou využity na vy
bavení školní dílny, a to jak na ruční nářadí pro
samotné žáky, tak i na elektrické nářadí určené
k přípravě materiálu.
Celkově jsme na tento projekt získali
373 324,- Kč.
Z. Vinklář - ředitel ZŠ

Londýn 2015
Jsme zpátky z Londýna. Největší akce
v historii školy se zdařila! Zájezd proběhl
12. -  18. září, zúčastnili se všichni(!) žáci
II. stupně, jeden žák z I. stupně a čtyři učitelé.

foto: Filip Hedvičák
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Výběrové řízení na pořádání zájezdu vyhrála
nakonec Student Agency, nabídli nejlepší cenu
(500 tis.) i program. Díky dotaci jsme měli
zájezd hrazen z fondů EU, dokonce i vstupy
do památkových objektů. Děti byly ubytovány
v britských hostitelských rodinách a dopoledne
měly výuku anglického jazyka od rodilých
mluvčí. Odpoledne jsme poznávali historii,
vědu a přírodu v muzeích a vzdělávacích cen
trech. Byl to výsledek práce mnoha lidí, splnil
se mi dávný sen, thanks! Po návratu jsme na
téma Londýn napsali slohovou práci, zde jsou
krátké ukázky, kdo chce celý příběh, musí
požádat účastníky o slohový sešit, nebo koupit
školní časopis Poškolák:-) Děkujeme za důvěru
se svěřením dětí, byla radost s nimi cestovat!
Filip Hedvičák

V prvním dnu jsme byli na London Eye.

Téma LONDÝN
Zde avizovaná ochutnávka ze slohových
prací na téma Londýn.
Byla jsem šťastná, seděla jsem v sedadle.
Autobus nastartoval a já uviděla mamku. Slzy
tekly, nechtěla jsem brečet, ale nemohla jsem to
zastavit, jako by mě něco k mamince poutalo.
Klára Šedá
Najednou nám Adélka (průvodkyně) řekla
rozhlasem, že půjdeme na pasovou kontrolu,
a tak jsme šli a já se zamiloval… Říkali jsme
jí Číslo 6 a byla to Jamajčanka. Naši konver
zaci si pamatuji, jako by to bylo včera: „Hello!“
„Hello!“ „This way.“ „Good bye.“
Petr Novák

foto: Filip Hedvičák
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Do Londýna jsme přijeli kolem deváté hodiny ranní jejich času. Za celý den jsme navštívili
spoustu památek jako např. Big Ben, British
Muzeum, Trafalgar Square, National Gallery
a nakonec London Eye. Big Ben byl obrovský
a prý je v něm ten velký zvon trochu prasklý,
proto zní tak prazvláštně. U mě však za celý ten
den vyhrál London Eye. Nádherný výhled mě
uchvátil a těch selfie na něm! Muzea, která jsme

I nějaká ta sranda a selfie nesměla chybět!
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prošli druhý den, byla zajímavá, a přesto, že ne
jsem typ člověka, co rád chodí do muzea, tak
se mi to velice líbilo. I nějaká ta sranda a selfie
nesměla chybět! Však nejvíce mě asi pobavila
moje večerní hláška. Když jsem mírně skočila
na postel a matrace se celá zachvěla, tak z mé
pusy vyšlo: „Ty kráso, není to vodní postel?!“
Poté už jsme se jenom smíchy válely po zemi.
Sandra Šperlová

foto: Filip Hedvičák
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V prvním dnu jsme byli na London Eye
– úplně nahoře bylo vidět vše, byla to krása,
pak na Houses of Parlament a Big Ben a ještě
v Britském muzeu. Druhý den se mi líbil nej
více, byli jsme ve Vědeckém muzeu, kde byla
raketa (vodíková), Teslův transformátor, vodní
raketa, výroba elektřiny šlapáním, jak funguje
vodní elektrárna atd.
D. Haase
Mates jí tedy zavolal, říkal, že jsme se
ztratili a že jsme šli z Trafalgarského náměstí
dolů k Big Benu a jsme poblíž nějakého koně.
Chvíli jsme čekali a nic. Po chvíli se Matesovi
ozve mobil a tam Adéla říkala, že je na Trafal
garském náměstí a Mates říkal: „Musíte jít dolů
k Big Benu.“ Položí mobil a stále sedíme a kou
káme, jak po silnici jezdí kola a furt tu není. Po
chvilce zase zazvoní mobil a Adéla říká, že nás
nemůže najít, tak jsem řekl: „Zkus jí říct název
zastávky.“ Mates řekl název a už vidíme Adélu,
jak k nám jde.
R. Kopecký

ZŠ a MŠ Poniklá
Večer jsme si já a Janča, Eliška a Maruška
s naší rodinou povídali o České republice,
o Krkonoších, o Poniklé… Středa 15. 9. - jsme
měli všichni zase výuku, byla to poslední lekce
a všichni jsme dostali certifikát. Odpoledne
jsme jeli do Brightonu, tam jsme šli do Sea Life
Centre. Bylo tam hrozně moc akvárií a vodních
nádrží s rybami, rybičkami, želvami, mořskými
koníky, žraloky… Bylo to tam velmi pěkné,
dokonce jsme si mohli i pohladit i mořskou
hvězdici... Večer jsme se s holkami rozhodly
požádat rodinu o společné foto a předaly jsme
jim dárky.
Lenka Holubcová
Odpoledne jsme jeli do Brightonu, podle
mě to byl nejlepší den za celý týden, ta atmos
féra a konečně nákupy.
Klára Gembická
Cesta na Trafalgarské náměstí byla zají
mavá, šla jsem úplně vzadu s Kájou a Káťou
a hrály jsme hru. Ta hra byla, že jsme se měly

Odpoledne jsme jeli do Brightonu, tam jsme šli do Sea Life Centre.

foto: Filip Hedvičák
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na někoho usmát a když nám to vrátí, tak máme
bod. První kolo vyhrála Káťa! Dorazili jsme na
Trafalgarské náměstí a skoro všichni jsme vy
razili do Národní galerie, na obraz Leonarda da
Vinciho. Bylo neuvěřitelné vidět jeho obraz, byl
to takový zvláštní, nepopsatelný pocit. Protože
na náměstí byla akce firmy Festina a rozdávaly
se tam věci, tak celá naše škola měla na sobě
slaměné klobouky Festina. Bylo to fajn. První
den jsme zakončili na London Eye. Ó můj bože,
naprosto obrovské kolo. A výhled byl úplně
bomba. Samozřejmě bychom to nebyli my, kdy
bychom tam nevytáhli jídlo.
Šárka Holubcová
…Já byla v rodině s Týnkou a Betty. Přijel
si pro nás pán a jmenoval se Mr. Tree. Měly
jsme hodné důchodce, co nás rozmazlovali.
Nikola Vrbatová

Prakticky jsem viděl v Británii víc, než jsem očekával.
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Poslední den jsme navštívili Tower, kde
byly veliké diamanty. Jeden měl dokonce
530 karátů...
Štěpán Holubec
Prakticky jsem viděl v Británii víc, než jsem
očekával. Kdybych to měl vše vypsat, bylo by
to nejméně na třicet stránek…
David Kozyk
.
Z třídní
knihy předškoláka
2. 9. 2015 V úterý jsme přivítali v naší MŠ
několik nových kamarádů. A již teď se těšíme
na další, kteří budou přicházet v průběhu
roku. Celkem se naše MŠ naplní 41 dětmi.
11 kamarádů za námi dojíždí z blízkého či
vzdálenějšího okolí.

foto: Filip Hedvičák
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Rozděleni jsme do dvou tříd. V horní druhé
třídě společně pracují děti starší a jsou zde od
7:45 do 14:00. Dolní první třídu navštěvují děti
mladší, a to i dvouleté, kterých je v letošním
školním roce pět. Tato třída je k dispozici od
6:30 do 16:30.
Celým školním rokem nás bude provázet
„Vyprávění starého dubu“, a tak jsme plni
očekávání, co zajímavého nám jeho vyprávění
přinese. A protože víme, že i vás častokrát za
jímá, co se v naší MŠ děje, vybrali jsme pro vás
pár zápisů z třídní knihy:
16. 9. 2015 Dnes jsme si do MŠ přinesli
klacíky. Ale ne jen tak obyčejné. Některé měly
vyryté jméno, jiné byly zdobené ornamenty,
další měly mašličku. Zkrátka, byla to hotová
přehlídka rodičovského umu a zručnosti. Ani

Starší z nás se vypravili na OÚ.

ZŠ a MŠ Poniklá
se nechce věřit, že si s tím rodiče dají takovou
práci, a nám pak posloužily k jednorázovému
opečení buřtíků.
17. 9. 2015 Starší z nás se vypravili na
OÚ. Ne, že by je zrovna něco v obci trápilo,
spíše byli zvědaví, kdo tam sídlí, co dělá a jak
to tam vlastně vypadá. Setkali se s panem sta
rostou i paní účetní, obhlédli obecní rozhlas
a dozvěděli se mnoho zajímavého o naší obci.
22. 9. 2015 Podzim začal ťukat na dveře,
a tak byl čas uklidit do sklepa jablíčka z naší
zahrady. Pravda, pár jablíček jsme museli
na stromech nechat, neboť nám ještě pár
centimetrů chybí do koruny stromů, ale i tak
jich byly tři plné bedny. Donesli jsme je paní
kuchařce a ta nám z nich připraví kompot
nebo sladkou pochoutku. Mňam!

foto: MŠ Poniklá

20

Pod horami  září  říjen

ZŠ a MŠ Poniklá

Předvánoční koncert Satori
19. 12. 2015 od 18,00 v kostele sv. Jakuba v Poniklé
6. 10. 2015 To zas byla podívaná! Ke
školce přijelo hasičské auto. Odvezlo prťata
nahoru ke kravínu. My starší jsme sice
museli šlapat po svých, ale stejně jsme na
mrňouse u kravína ještě čekali. V kravíně na
nás čekala paní Popovičová, která nám vše
ukázala a vysvětlila a trpělivě zodpověděla
všechny naše všetečné dotazy. Prohlédli
jsme si zde mimo jiné třídenní telátka a moh
li jsme si je i pohladit.
20. 10. 2015 Navštívili jsme pana Da
niela Šíra. Byl tak hodný, že nás pozval

k sobě domů, přivítal nás chlebem a solí,
ukázal nám pec na pečení chleba a připravil
na ukázku některé pekařovy pomůcky
a nástroje. Prohlédli jsme si také lopatu, na
kterou Jeníček a Mařenka posadili ježibabu
v pohádce O perníkové chaloupce, a na
rozloučenou jsme ještě každý dostali
koláček, který pro nás pan Šír upekl.
za kolektiv MŠ napsala L. Boháčová

Podzim začal ťukat na dveře, a tak byl čas uklidit do sklepa jablíčka z naší zahrady.
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foto: MŠ Poniklá
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Kultura

Kultura v Poniklé
Do Pantheonu vznešených Ponikeláků přibyl Zdeněk
Palme
Rotný Zdeněk Palme se narodil v roce 1914 v Poniklé 123. Vyučil se zámečníkem a poté pracoval jako letecký mechanik. Proti národnímu socialismu
bojuje od roku 1939 nejdřív ve Francii a poté ve Velké Británii. Tam prodělal
všestranný výcvik a byl zařazen k 310. stíhací peruti RAF. V letech 1943
a 1944 pobýval Palme na Bahamách, kde absolvoval přeškolení na těžké
bombardéry. Poté se vrací na základnu Tain do Skotska a v bombardéru
Liberator 311 vyhledává a ničí německé ponorky. Zdeněk Palme zahynul
po nárazu letounu do skalnatého ostrova Hoy na Orknejích 10. 4. 1945 a je
pohřben na vojenském hřbitově v Tain.
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„Vy ste měli v Poniklý leteckej
den, ne?“
Letošní Tuláčkovy slavnosti, aneb pocta
letci z 2. světové války Zdeňku Palmemu, se
nadmíru vydařily. Bylo všechno, na co jsme
si vzpomněli – dechovka odpoledne, kapela
navečer, letadýlka na nebi, letadýlko na zemi,
přednáška, výstava, beseda, brožurka, pivo,
svařák, sejkory, guláš, párky v rohlíku, koláče
a já nevím co všechno ještě.
Kromě kulturních a kulinářských zážitků
jistě všichni, kdo přišli, budou ještě dlouho
vzpomínat na neuvěřitelné vystoupení letecké
akrobacie. Těžko říct, kdo měl v těch chvílích
více adrenalinu v krvi – jestli pilot nahoře, nebo
diváci dole.

„Vy ste měli v Poniklý leteckej den, ne?“
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Děkujeme všem, kteří se přišli podívat!
Zvláštní dík si zaslouží zejména ti, kdo si
něco koupili – ať už to bylo pivo, guláš, kafe
s koláčem nebo brožurka. Zisky z prodeje si
střádáme do prasátka, abychom je příští rok
mohli zase proměnit v neopakovatelný program.
Vstupné totiž vybírat nechceme! A tak Vás v co
nejhojnějším počtu zveme i na následující akce
– 5. prosince to bude Rozsvěcení vánočního
stromu a v únoru Masopust. Pamatujte, že čím
víc projíte a propijete, tím zajímavější budou
Tuláčkovy slavnosti 2016!
Bára Kulhavá
konšelka komise nářeční

foto: Marek Kulhavý
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Ostatní

Ostatní
23. ročník nohejbalové turnaje
o Krakonošův putovní knoflík
V sobotu 25. července 2015 se
uskutečnil tradiční poutní turnaj v nohejbalu
o Krakonošův putovní knoflík. Na perfektně
připraveném hřišti „Ruzyně“ byl již od brz
kých ranních hodin čilý ruch. Dokončovala se
udírna a rošt pro ohřívání pochutin a probíhaly
poslední úpravy výčepního pultu. Po přihlášení
dvanácti týmů z Čech a Moravy mohlo dojít
k vlastnímu zahájení. Turnaj zahájil Krakonoš
a popřál mnoho krásných sportovních zážitků.
Po rozlosování do skupin všichni účastníci
drželi minutu ticha za bývalé spoluhráče
a organizátory turnaje, kteří již nejsou mezi
námi. Následně se rozhořely sportovní boje
mezi týmy. Některá utkání vykazovala vy
sokou sportovní kvalitu a bylo se na co koukat. Po ukončení první části turnaje (boje ve
skupinách) bylo na programu play-off. Zde už

Vítězství po právu patří VOKURKŮM.
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šlo o všechno. Touto nástrahou nejlépe prošel
tým VOKURCI a zaslouženě se stal vítězem
23. ročníku poutního turnaje o Krakonošův
putovní knoflík. Vítězný tým ve finále porazil
tým CKM. Toto finále bylo reprízou loňského
boje o 3. místo. O letošní třetí místo se střetl
tým 3G a MTJ ELITEX Jablonec n/J. Výsledek
pro MTJ ELITEX určil pořadí na „bedně“.
Nejstarším týmem se stal tým SANTORINI
v čele s prezidentem turnaje Lubošem Von
drou.
1. místo – VOKURCI
2. místo – CKM
3. místo – MTJ ELITEX Jablonec nad Jizerou
Nashledanou při 24. ročníku.
Fotogalerie je umístěna na adrese http://
pompo62.rajce.idnes.cz/nohejbal_2015/.
.
Vladislav Vondra

foto: V. Vondra
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Mirečkův memoriál
Letos se konal už 10. ročník Mirečkova memo
riálu. Tento turnaj již pravidelně ukončuje nohejba
lovou sezonu v Poniklé a je pořádán na počest Mir
ka Skalského, jednoho z pravidelných účastníků
dřívějších turnajů „O Krakonošův knoflík“. Letošní
klání bylo poznamenáno menším počtem účastníků
s průměrným stářím 53,75 let. Po rozlosování jed
notlivých hráčů do týmů začal vlastní turnaj. Tak

jako při pouťovém turnaji, tak i zde bylo k vidění
umění některých hráčů, kteří předvedli nádherné
boje na síti, tvrdá podání, obětavé zákroky, smeče
a mnoho dalších kousků z nohejbalové kuchyně.
Nejstarším účastníkem se stal nestor nohejbalového
dění v Poniklé – Vladimír Kraus. Celý turnaj se nesl
v pohodovém duchu a přestože výsledek nebyl tím
nejdůležitějším, byly k vidění líté boje. Celkovým
vítězem se stal tým ve složení Dobiáš, Tikva a Von
dra L.
Vladislav Vondra

foto: V. Vondra
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NABÍZÍM
1/ ZPRACOVÁNÍ






daňové evidence
účetnictví
mzdové agendy a vedení personalistiky
vyúčtování daní ze závislé činnosti
daňových přiznání daně z příjmů, DPH, daně silniční

2/ ZASTUPOVÁNÍ klientů na úřadech
GARANTUJI profesionální přístup a požadovanou kvalitu
Alexandra Olaszová
Rokytnice nad Jizerou
737 967 426
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Autor Petr Luniaczek nabízí čtenářům své knihy 33 tras výletů za poznáním lidové architektury našeho okolí. Jeden
z výletů vás provede i po roubenkách v naší vsi. Kniha je
k dostání na OÚ Poniklá za 120,- Kč.

Putování za lidovou architekturou Semilska

Knižní tip
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