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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
Na Vaše četná přání vychází poslední číslo
tohoto roku ještě teď, v období vánočních
svátků. Je to z toho důvodu, aby všichni,
kteří Vám chtěli poslat prostřednictvím
zpravodaje vánoční přání, tak mohli učinit
ještě dříve, než svátky odezní a my se vrhneme opět do každodenních starostí.
Rád bych využil tohoto sloupku, abych se
omluvil za svou nepozornost paní Zdeně
Petruškové, která v minulém čísle napsala krásný článek o ponikelském volejbale.
Omylem jsem jako autorku uvedl Martinu
Holubcovou. Timto se omlouvám, a pevně
věřím, že na náš zpravodaj paní Petrušková nezanevře a naši čtenáři budou nadále
informováni o tom, co se u volejbalistek
děje. Když už jsem u toho omlouvání (ten
náš redakční tiskařský šotek, to je ale prevít), nesmím vynechat ani družstvo žen
SDH Poniklá. V pozvání na jejich webové
stránky byl překlep. správně tedy je - www.
sdhponikla.estranky.cz. Vřele doporučuji,
stránky jsou opravdu pěkné.
Do třetice se chci už dopředu omluvit za
chybičky, které se v tomto čísle mohou
vyskytnout. Je to proto, že aby mohlo toto
číslo vyjít ještě před Vánoci, bylo zapotřebí mnoho spěchu a úsilí všech, kteří se na
jeho vzniku po technické stránce podílejí.
Například už jsme nestihli druhou jazykovou korekturu.
A proto, že se nám blíží konec roku, rád
bych poděkoval paní starostce Míle Kavánové, pracovnicím obecního úřadu a všem
dalším přispěvovatelům za jejich články,
Báře Konvalinkové za korektorské práce a přípravu soutěží, všem sponzorům
a účastníkům našich soutěží, panu Erbenovi z Gentiany za jeho vstřícnost a především vám, čtenářům za vaše tipy na zlepšování zpravodaje. Za naši redakci Vám
přeji příjemné prožití svátků a šťastný
Nový rok 2009.
Marek Kulhavý
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
RO projednávala žádost o provedení opravy stropu v kantýně. Strop byl kdysi obložen
Zpráva RO za období od 21. 10 do 1. 12.
deskami, které vlivem velkého množství páry
2008
opadávají, a vzniká na nich plíseň. Protože je
RO vzala na vědomí souhlasné stanovisko
zájem zajistit provozuschopnost kuchyně, hleKrajského úřadu Libereckého kraje, odbor rozdá se řešení jak nejvýhodněji a cenově nejdovoje venkova, zemědělství a životního prostředí,
stupněji strop opravit. Bylo doporučeno strop
k Návrhu Územního plánu Poniklá o celkovém
obložit extrudovaným polystyrenem a natřít
rozsahu rozvojových ploch na zemědělské půdě
silikátovou omítkou s protiplísňovým nátěrem.
35,54 ha. Na veřejném projednání Návrhu územO předložení cenové nabídky byl požádán pan
ního plánu dne 18. 11. 2008 byla akceptována
Jiří Nechanický. Protože se náklady předpoklájedna námitka, další dvě nemohly být do návrdají ve výši téměř 100 tis. Kč, je nezbytné uvažohu zaneseny. Posledním
vat o vybudování odsákrokem k nabytí účinvání par nad varnou
nosti a platnosti nového
Zveme vás k návštěvě plochou.
územního plánu obce
Dodávka
stavebPoniklá je jeho schválení
kiosku na koupališti. ních prací na II. etapě
na zastupitelstvu, které
přístavby sportovní haly
se uskuteční z kraje roku V případě provozu vleku bude byla opět obnovena díky
2009.
kiosek otevřen denně od 10 hodin stavební firmě pana JanRO vzala na vědomí
po dobu provozu. dy. S rozdělaným dílem
sdělení Ředitelství silnic
se v brzké době velice
a dálnic ČR o opravě sil- V případě, že vlek nepojede, bude dobře vyrovnala a vše
nice I/14 v příštím roce. v kiosku pouze omezený víken- nasvědčovalo, že podáZ důvodu vytížení zho- dový provoz. Případné mimořád- ní žádosti o provedení
tovitelů se nepodařilo né akce budou včas ohlášeny kolaudace k 15. 12. 2008
zajistit potřebné kapaciplakáty, místním rozhlasem a na je reálné. Protože úplné
ty na provedení opravy
zkolaudování II. etapy je
webových stránkách obce.
komunikace v letošním
již na dosah a sportovní
roce. Oprava byla přesuhala včetně šaten a sociK návštěvě zvou
nuta do plánu oprav na
álního zařízení bude
příští rok s předpokládaPetr Plichta a Jaroslav
předána do úplného
ným termínem realizace
užívání, bude potřeba
Sedláček
I. pololetí 2009.
stanovit výší poplatku
RO vzala na vědomí
za pronájem sportovní
oznámení o výběrovém řízení na obsazení zubní
haly. Náklady na provoz nejsou zanedbatelné.
ordinace pro spádovou oblast Poniklá a Víchová
Určitá povinnost na spoluúčasti na provozních
nad Jizerou. Přihlášky je nutné podat do 12. 1.
nákladech bude nutná. Původní představa byla
2009 na Krajský úřad Libereckého kraje, odbor
cca 120,- Kč za hodinu. To by při současné četzdravotnictví, U Jezu 642/2a, Liberec. Pokud se
nosti využívání haly jednotlivými spolky a orgapodaří zajistit zubního lékaře, je předpoklad, že
nizacemi představovalo roční poplatky v řádech
zubní ordinace v naší obci bude znovu obnoveněkolika desítek tisíc korun. Protože se jedná
na.
o nevýdělečné organizace, RO vzala na vědomí
žádost o přehodnocení výše poplatku a dopo-

Činnost Rady obce
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ručila svolat schůzku zástupců všech spolků,
vy s panem Josefem Šafránkem na činnost
které budou tělocvičnu využívat. Nikdo nechce
domovníka v DPS. Pan Šafránek bude zajišťovat
dopustit, aby nastal úbytek cvičenců či hledání
drobné opravy v nájemních bytech a společlevnějších prostor ke cvičení. Zájem o cvičení je
ných prostorách, provádět pravidelné měsíční
veliký a radou obce je a bude i nadále podpovyúčtování za telefon, vyúčtování za odebrané
rován.
služby nájemníky dle rozpisu pečovatelky, odeRO projednávala přihlášky do výběrového
čty vodoměrů a závoz léků z Jilemnice. V letním
řízení na obsazení správce k zajištění výkonu
období se bude starat o práce jako sekání trávy
správy nemovitostí obecních bytových a nebya údržba zeleně, v zimním období úklid sněhu.
tových jednotek.
Uzavření mandátUkončení přihlášek
ní smlouvy je na
bylo k 15. 11. 2008. Vážení a milí spoluobčané, srdečně dobu určitou od 1.
Do tohoto termí1. 2009 do 31. 12.
vás zveme na Vánoční koncerty.
nu jsme obdrželi
2011.
3 přihlášky. První
Každý z Vás,
přihlášku
podakterý si čas od času
V sobotu 20. prosince v
la slečna Nikol
na procház19:00 vystoupíme společně vyjde
Chrenková, bytem
ku a navštíví sporHostinné,
druhá
tovní areál Homose souborem Kalandra v
přihláška byla od
le, mi dá určitě za
Bytové a domov- kostele sv. Jakuba v Poniklé. pravdu, jak pěkný
ní služby Jilemnibude
obslužný
ce a třetí od pana
V úterý 23. prosince v 18:30 objekt BahýnJosefa
Šafránka.
ko. Většina z nás
vystoupíme se soubory
RO přehodnotila
pouze sledovala
jednotlivé nabídSkřivánek, Mládí a Kalandra stavbu tělocvičny,
ky a doporučila,
ale pokračovaly
v kostele sv. Prokopa v
i dokončující práaby
správcovství
obecních domů od
ce na Bahýnku. V
Jablonci nad Jizerou.
1. 1. 2009 zajišťoletních měsících
vala firma Bytové
se podařila položit
SATORI
a domovní služby
střešní
krytina.
Jilemnice.
Na podzim bylo
RO projednádokončeno podbivala obsazení kiosku Bahýnko na zimní sezónu
tí štítů a podhledů, zhotovena fasáda vč. nátěru
2008-2009. Jedná se o provozování občerstvení,
a částečně se dodělávají terénní úpravy.
údržbu pořádku sociálního zařízení a pořádku
Všem, kdo jste tam nebyl, procházku do
v okolí vleku. Zájemci se mohli hlásit do 30.
těchto míst vřele doporučuji. Poděkování patří
11. 2008. Do výběrového řízení se přihlásili
všem, kteří se na dokončujících pracích podídva zájemci. Obě nabídky byly velmi zajímaleli.
vé a vyrovnané. Nakonec bylo odsouhlaseno
Závěrem mi dovolte jménem celé rady obce
pronajmout kiosek Bahýnko pánům ing. Petpopřát všem Ponikelákům a čtenářům časopisu
ru Plichtovi a Jaroslavu Sedláčkovi. Jako jedna
Pod horami pohodové a ničím nerušené vánočz podmínek pronájmu je zřízení nekuřáckého
ní svátky, do nového roku pevné zdraví, trošku
prostředí.
štěstí a úspěchy v práci i ve škole.
RO odsouhlasila uzavření mandátní smlouAlena Vondrová, místostarostka obce
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Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 19. 8. 2008
20. 11. 08 proběhlo v zasedací místnosti
OÚ Poniklá 13. zasedání ZO. Zde přikládám
přepis zápisu z jednání. Zápis je upraven pro
potřeby našeho zpravodaje. Rád bych ovšem
zdůraznil, že originální verze v plném znění
je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke
stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
13. zasedání ZO bylo zahájeno v 16:00 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti 11 zastupitelů.
Ověřovatelka zápisu 12. zasedání ZO pí Květa
Kavánová se vyjádřila k zápisu: zápis je pořádku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje program 13.
zasedání zastupitelstva, konaného ve čtvrtek
20. listopadu od 16:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Poniklá
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
11

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh na ověřovatele zápisu: ing. J. Jirouš,
J. Pičmanová, návrh zapisovatele: L. Hájková,
navrhovatel usnesení: Z. Petrušková.
Návrh usnesení: ZO pověřuje pro 13. zasedání
ZO ověřovateli zápisu paní Janu Pičmanovou
a ing. Jaromíra Jirouše, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou, navrhovatelkou usnesení
paní Zdeňku Petruškovou.
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti RO
od 4. 8. do 3. 11. 2008
Zprávu z jednání rady obce zmiňovaného
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém
čísle zpravodaje)
Diskuse:
T. Klikorka: Jak je to se zasíláním sms hasičům



při vyhlášení poplachu, má být nějaké jednání,
čeho se to týká? My máme systém zaveden
a funkční.
M. Kavánová: Systém je na semilském okrese
zřízen, neví se ale, kdo ho bude platit, to bude
řešit Svazek měst a obcí ve spolupráci s Libereckým krajem. Pokud ho bude chtít více
obcí, musí se vyřešit, co dál, kraj by měl uvolnit
prostředky.
P. Thérová: Jak je to s domovnictvím pana
Šafránka v DPS, doteď tam domovník nebyl?
M. Kavánová: P. Šafránek dosud pracoval
na živnostenský list, nyní bude pracovat na
smlouvu, je to nejlepší řešení, zná situaci v DPS
nejlépe, staral se tam o byty jakoby navíc. Teď
dal výpověď jako správce bytového fondu, toto
je řešení.
J. Čížek: Výpověď dal kvůli nesrovnalostem
kolem topení.
T. Klikorka: Co s pokácenými stromy, které
SDH po dohodě s obcí pokácel u nádržky?
M. Kavánová: Kácelo se na obecním, budeme
rádi, když se větve uklidí, SDH je může
použít pro vlastní potřebu, třeba na topení
v hasičárně.
T. Klikorka: Co je důvodem zrušení SDH
Přívlaka?
M. Kavánová: Je to nařízení z kraje, pro další
existenci nemá jednotka zákonem stanovené
vybavení. To obec není schopna zajistit. SDH
Přívlaka projednalo tuto skutečnost na schůzi,
se zrušením souhlasí, dalo to na vědomí obci
dopisem, nadále budou obci vypomáhat, souhlas odůvodňují i vysokým věkem.
K. Kavánová: Zrušení každého spolku je
škoda, nebudou mít možnost samostatné
reprezentace a oficiálního fungování, museli
by mít zřizovací listinu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje činnost RO od
4. srpna do 3. listopadu 2008.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodej pozemků
Ke schválení byly navrhovány tyto pozemky:
- pozemek ppč. 621/1, k. ú. Přívlaka (poze-
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mek nad hasičskou zbrojnicí SDH Přívlaka).
Pan Jan Karásek má zájem o pozemek přímo
sousedící s pozemkem v jeho vlastnictví, na
kterém má postavenu rekreační chatu. O pozemek se žadatel stará již celou řadu let (respektive paní Košlíková, bývalá majitelka). RO
navrhuje cenu 20,- Kč/m².
- pozemek stpč. 561 a ppč. 407/6 – část, k. ú.
Poniklá (pozemek pod garáží žadatele a pozemek pro příjezd). Pan J. Devátý žádá o odkoupení z důvodu, že vlastní garáž postavenou
na obecním pozemku. RO navrhuje 50,- Kč/m²
za stavební pozemek a 20,- Kč/m² za pozemkovou parcelu. Je nutné provést vyměření
pozemku, což půjde za žadatelem.
- pozemek ppč. 346/2, k. ú. Přívlaka (pozemek kolem garáží patřících k bytovce čp.
412). Pan J. Kubín a paní H. Tuláčková
žádají o odkoupení tohoto pozemku, neboť
je to plocha, která jim umožňuje přístup ke
garážím, zároveň se o pozemek dlouhá léta
starají. RO navrhuje 20,- Kč/m².
- pozemek stpč. 562 a část ppč. 407/6, k. ú. Poniklá (pozemek pod a kolem garáže žadatele).
Paní Z. Petrušková žádá o odkoupení pozemku,
na kterém má postavenou garáž + část pozemku okolního pro nezbytný příjezd a údržbu
garáže. RO navrhuje 50,- Kč/m² za stavební
parcelu a 20,- Kč/m² za pozemkovou.
Diskuse:
M. Kavánová: Pozemky, kromě Petruškových,
nebyly ve zpravodaji, bude se o nich hlasovat?
P. Plichta: Karáskovi tam také byli.
Zastupitelé: Projednáme ty dva uveřejněné.
Devátí jsou ale stejná situace jako Petruškovi,
tudíž by se měli projednávat najednou, asi by
se měli také odsunout.
M. Kavánová: Dobře, projednáme dnes jen
Karáskovy.
P. Plichta: Navrhuji předjednat u Petruškových
a Devátých geometrický plán, situace je zde
jasná.
M. Kavánová: Geometrický plán již existuje,
koluje mezi vámi.
P. Plichta: Podobná situace je na Přívlace u Václavíkových, bude se také řešit?
M. Kavánová: Pan Václavík nechce kupovat
přístup ke garážím, jen pozemek pod garáží,
dodal vlastní geometrický plán. Může se ale
stát, že když si nekoupí i přístupovou cestu, do
garáže se nedostane. Budeme tedy schvalovat
pozemek Petruškových a Devátých?

Zprávy z obce
P. Plichta: Proč dvě ceny? Navrhuji prodat celý
pozemek za 50 Kč/m².
J. Čížek: Nemusí být povolení sousedů, tj. obyvatel vedlejší bytovky?
L. Scholzová: Nemusí.
K. Kavánová: Pozemek je obecní?
J. Čížek: Ano, proto o něm jednáme.
K. Kavánová: V územním plánu je pozemek
veden jako stavební.
P. Plichta: Pozemek bych bral jako celek,
vždycky jde na něm něco přistavět.
M. Kavánová: Kolem stavby by to měla být
parcela pozemková.
P. Plichta: Navrhuji celý pozemek dát jako
stavební, neřešíme rozdíl tisíců, ale nějakých
tří set korun ve výsledné ceně.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemků stpč. 561
a ppč. 407/6-část, k. ú. Poniklá, žadatele pana
J. Devátého a stpč. 562 a ppč. 407/6, k. ú. Poniklá, žadatelky paní Zdeňky Petruškové za cenu
50,-Kč/m².
Hlasování:
Pro

Proti

6

0

Neschváleno

Zdržel se
A. Vondrová
J. Čížek
L. Scholzová
K. Kavánová
Z. Petrušková

Diskuse: Pozemek p. Karáska
M. Kavánová: Pozemek p. Karáska je třeba znovu zaměřit, neměl by zasahovat do sběrného
místa, nelíbí se mi pouze výsledný tvar pozemku.
K. Kavánová: S pí. Košlíkovou bývaly v minulosti velké problémy, pozemek uklízela, ale
měla také stížnosti ohledně nepořádku kolem
sběrného místa, doporučuji znovuzaměření,
v minulosti byly hranice sporné, je nutné, aby
tam zůstal prostor na otočku.
P. Plichta: Pozemek je obecní, doporučuji
prodat jen část, ponechat rezervu vzhledem
k problémům v minulosti. Proti prodeji
nejsme, ale opatrně.
K. Kavánová: Navrhuji udělat místní šetření.
T. Klikorka: Vzhledem k dalším měřením
může stoupnout cena za m².
K. Kavánová: Praxe je, že se pak náklady na
měření dělí mezi účastníky nějakým dohod-
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nutým poměrem, když je situace takto nejasná.
Návrh usnesení: ZO doporučuje zaměření parcely č. 621/1, k. ú. Přívlaka, a následně provést
místní šetření RO a prodej po dohodě.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení rozpočtové změny č. 4

Info A. Vondrová: Došlo k navýšení příjmové
části rozpočtu, a to o dotace na dopravní značení, volby, dotace z KÚ LBC pro hasiče, dotace z ministerstva pro místní rozvoj
400 000,-. O stejnou částku se navýší i výdaje,
a to na dopravní značení, školu, SDH, volby,
čističku.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtovou
změnu č. 4, kterou se navýší příjmy o 482.596,Kč a navýší výdaje taktéž o 482.596,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Návrh rozpočtu pro rok
2009
Rozpočet – viz příloha. (příloha je k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
M. Kavánová: vysvětluje rozpočtovou tabulku
přítomným občanům.
A. Vondrová: Ještě upřesním – položka “Splátka DPS” zahrnuje už i splátky na tělocvičnu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje návrh rozpočtu
pro rok 2009.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Schválení rozpočtového
výhledu
Rozpočtový výhled – viz příloha. (příloha je
k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
M. Kavánová: Výhled se dělá velice těžko, vychází se z roku 2008.
A. Soukupová: Opravdu je to těžké, chodí
nám protichůdné informace, dají se předem
určit věci jako splátky apod., které jsou pevně
dané, nic víc. Vypracování výhledu je povinné,
za nevypracování hrozí finanční sankce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje rozpočtový
výhled na r. 2009-2010.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Schválení odměn zastupitelům
M. Kavánová: Na druhém zasedání ZO jsme
schválili odměny zastupitelům, předsedům
komisí, redaktorovi. Zapomněli jsme na zapsání
těchto výší odměn do usnesení. Tak se stalo,
že nám audit přišel na chybu, kterou je třeba
dodatečně schválit. Zpětně tedy od 2. listopadu
2006 ZO schvaluje odměny starostovi, místostarostovi, radním, předsedům komisí a redaktorovi tak, jak je předepsáno platným usnesením
vlády. Odměna za funkci místostarosty bude
vždy odpovídat základní výši odměny uvedené
v nařízení vlády. Odměna zastupitelům v minulosti nebyla vyplácena. Půl volebního období
vyplácena opět nebyla. Prosím o schválení, že
odměna za funkci zastupitele nebude vyplácena.
Tato funkce je považována za čestnou. Zároveň
je nutné zrušit vnitřní předpis č. 1/2003/1.
Diskuse:
K. Kavánová: Vždyť už jsme to jednou schvalovali.
M. Kavánová: Ale nebylo to v usnesení.
Návrh usnesení: ZO schvaluje odměny starostovi, místostarostovi, radním a předsedům
komisí a redaktorovi tak, jak je předepsáno platným usnesením vlády. Odměna za funkci místostarosty bude vždy odpovídat základní výši
odměny uvedené v nařízení vlády. Odměna za

Pod horami - červenec - srpen

Zprávy z obce

funkci zastupitele nebude vyplácena. Schváleno zpětně od 2. 11. 2006.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení: ZO ruší vnitřní předpis
č. 1/2003/1 z 5. 3. 2003.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Schválení cen jízdného
vleku HOMOLE
Viz příloha (příloha je k nahlédnutí na OÚ
Poniklá. Schválený ceník najdete také na
stránkách tohoto čísla zpravodaje.
Diskuse:
M. Kavánová: Prošla jsem si nové ceníky vleků
na okolí, překvapuje mě, že se letos téměř
nezdražuje vzhledem ke stoupajícím cenám
elektřiny. Prosím o vaše vyjádření.
P. Plichta: Ceník bych nechal. Mám jen dotaz
– jak fungovala rodinná jízdenka? Byl problém
se ski daty.
M. Kavánová: Myslím, že byla v přístroji navolena.
P. Plichta: Problém byl v tom, že každý
potřebuje jízdenku, na jednu nemohou jezdit
všichni čtyři. Řešilo se to tak, že dospělí a jedno dítě měli normální jízdenky, které v součtu
dávají 800 Kč, a jedno dítě dostávalo zvláštní
jízdenku zadarmo.
M. Kavánová: Jsem si jistá, že v přístroji byla
navolena. Mimochodem, lidé už se ptají na
prodej celosezonních permanentek, je třeba
ceník urychleně schválit.
P. Thérová: Jak je to letos s propagací vleku?
M. Kavánová: Tabule se zatím měnit nebudou, uvidíme podle tržeb na vleku. Letos
poprvé vyjdeme v Krkonošské sezoně, nechali jsme vytisknout 60000 výtisků Měst a obcí
Krkonoš, kde je také propagace našeho vleku, a
využili jsme každou další nabídnutou možnost
propagace za rozumnou cenu, byť třeba jen
drobnou zmínkou. Vzhledem k posledním
dvěma špatným sezonám RO uvažovala už

i o pronájmu vleku, uvidí se podle letošní sezony. Letos máme k dispozici jen jednoho
zaměstnance, musíme brát brigádníky, ale těch
zatím moc není, spíš jen na víkendy nebo kdo
směnuje, tak ve volnu.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zachování cen
jízdného lyžařského vleku Homole ve stejné
výši jako vloni.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Změna systému svozu
odpadů
M. Kavánová: Chceme něco udělat se systémem svozu odpadů. Pedersen pracuje až
na podněty obcí. Na náš podnět nám byl
nabídnut systém pravidelného svozu – viz
přiložená tabulka, což by znamenalo změnu
místní vyhlášky. Tento systém ale všude nejde
uplatnit, v Jilmu apod., tam by musel být pytlový svoz, a ten by mohl být také tam, kde
jsou pouze jeden či dva lidé, aby lidé neplatili
moc za popelnici. Druhou možností je obnovení známkového systému, cena známky by
byla 57,- Kč, pytel stojí 52,-Kč (vč. DPH). Třetí
možnost je zachovat stávající čárkový systém,
ale stoupla cena za vývoz popelnice, na 46,50
Kč bez DPH. Výhodou systému 500 Kč coby
místního poplatku je, že lze vymáhat, ostatní
systémy jsou spravedlivější, ale na nepoctivé už
nebude žádná vyšší moc, je jen na lidech, jestli
si koupí pytel nebo zaplatí popelnici, ale my už
nad tím žádnou moc nemáme.
Diskuse:
Zastupitelé: Nepoctivce nenapravíme, někoho
prostě třídit nenaučíme, ale snad by místní lidi
nedělali po vsi nepořádek, aby obec musela
najmout další lidi na úklid. Pedersen vyváží
i popelnice bez nálepky.
M. Kavánová: Byla jsem mile překvapena, že
se vrátily téměř všechny dotazníky k novému
systému, byť někdy s osobním, ne zrovna
milým komentářem. Nový systém by také lépe
odhalil skutečný počet popelnic. Lidi taky
nevědí, že popelnice jsou v pronájmu (pokud
si je osobně někde nekoupili), takže si můžou
vyměnit poškozenou, ale taky obec platí nájem
za ty popelnice, které mají lidi poschovávané
po sklepech a nepoužívají je. Nový systém se
ale nestihne zavést do konce roku, výhledově
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by mohl fungovat od 1. 7. 2009, informace vyjdou v Pod horami ještě letos.
p. Řehořek: Nájem popelnice se účtuje lidem?
A. Soukupová: Nájem je v částce 500 Kč, obec
platí Pedersenovi pronájem nádoby 113 Kč/
popelnice/rok, ten si ho účtuje každý měsíc
podle vyvezených popelnic.
M. Kavánová: Problém je, že nikde nemáme
sepsané, kolik popelnic mezi lidmi je.
A. Vondrová: Víme, že někteří přistavují
popelnici nebo i dvě každý týden, i když je
plné nemají a je jim to jedno, a také spousta lidí
pořád netřídí. A ještě se cítí dotčeni, když se
něco vytkne, že když si platí poplatek, můžou
si dát popelnici kdykoliv. Takhle ale obec
strašně moc doplácí. Navrhuji znovu důkladně
vysvětlit stávající systém v Pod horami.
P. Plichta: Stále ještě platí, že obec je ze zákona
povinna umožnit odložení odpadu a zajistit
jeho likvidaci a za to si může stanovit poplatek.
Platí to ještě? Kvůli tomu se vlastně systém
zaváděl.
A. Vondrová: Ano, ale poplatek je stále limitován výší 500 Kč.
K. Kavánová: Obec se po odložení odpadu
stává vlastníkem odpadu, ale jen toho, který
se dá na určené místo a určeným způsobem
(popelnice, pytel, sběrné místo).
A. Vondrová: Díky letáčkové akci jsme se
také dozvěděli, co lidí najednou nepotřebuje
popelnici, že žádný odpad nemají, ale když
dostaneme soupis vyvezených popelnic, jen
žasneme, kolik jich je, kde se ten odpad bere.
Ve stávajícím systému nikdo nemá motiv dávat
vyvážet jen nutný odpad.
K. Kavánová: Máte na základě té letáčkové
akce nějaký přehled, k jakému systému by se
přiklánělo nejvíc lidí?
M. Kavánová: Na základě diskuse s lidmi, kteří
přinesli letáčky, by občané nejraději známky.
T. Klikorka: Všechno je na poctivosti lidí, ať
bude systém jakýkoliv, pokud nebudou lidé
poctiví, obec bude na odpady doplácet.
A. Soukupová: Jak to pak bude s velkoobjemovými kontejnery, budou pořád zadarmo?
M. Kavánová: Když nebude místní poplatek,
musela by se nějak procentuálně navýšit cena
za pytle nebo známky, podle toho, co bude.
Zaměřme se ale na ty, kteří třídí. Jsou lidi, kteří
pak budou mít jen pár popelnic nebo pytlů do
roka, nebo v bytovce se dokážou spolu domluvit, a místo tisícovky budou pak platit dvě
stovky a budou spokojení. Nejsou přeci všichni
čuňata.
Z. Petrušková: Taky se třídí ve škole, děti nosí
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hodně odpadů tam.
p. Řehořek: A kde máme jako občané jistotu,
že nás svozová firma nebere tak trochu na
hůl?
K. Kavánová: Kontrolovali jsme je, jezdili
jsme několikrát před nimi a dělali si také čárky,
a pokaždé jsme se skoro sešli, počet popelnic
se lišil jen o pár kusů, ty mohl někdo přistavit
potom, co už my jsme projeli. Ale taky jsme do
popelnic nahlíželi, a ne každá byla plná.
P. Thérová: Nebylo by tedy dobré udělat
nějakou schůzku s občany někde v hospodě,
která by se odpadové problematiky týkala,
a všechno jim tam znovu podrobně vysvětlit?
M. Kavánová: To bychom mohli.
K. Kavánová: Myslím, že nás brzy čekají
i daleko horší věci, a to řešení bioodpadů.
Navrhuji tuto debatu dovést ke konci a pověřit
paní starostku vypracováním návrhu nové
vyhlášky.
Návrh usnesení: ZO pověřuje paní starostku
vypracováním návrhu vyhlášky o odpadech
a navrhuje uskutečnění schůzky s občany
Návrh usnesení: ZO pověřuje paní starostku
vypracováním návrhu vyhlášky o odpadech
a navrhuje uskutečnění schůzky s občany
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10) Zrušení pokladního limitu
M. Kavánová: Opět na podnět auditu z KÚLK
je třeba zrušit limit pokladny rozpočtového
hospodaření č. účtu 26110 i limit pokladny
hospodářské činnosti vleku. Prosím o více informací paní Soukupovou.
A. Soukupová: Při auditu se občas stalo, že byl
zrovna překročen pokladní limit, jelikož tam
byly prostředky na mzdy, ještě do banky neodnesené tržby vleku apod. Auditoři navrhují
zrušení limitu. Naproti tomu pokladna je
pojištěna právě na částku ve výši současného
pokladního limitu, proto se budeme i nadále
snažit dodržovat tuto výši prostředků
v pokladně kvůli pojistce.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení limitu pokladny rozpočtového hospodaření
č. ú. 26110 i limit pokladny hospodářské
činnosti vleku.
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Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Zrušení jednotky SDH
Přívlaka
ZO vyslovuje poděkování SDH Přívlaka za
dlouholetou pomoc obci.
Návrh usnesení: ZO schvaluje zrušení jednotky SDH Přívlaka k 20. 11. 2008.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Zrušení hospodářské činnosti lyžařský vlek
M. Kavánová: Využívám opět přítomnosti
paní Soukupové a prosím o bližší informace.
A. Soukupová: Opět jednáme na podnět auditu. Hospodářská činnost vleku není celoroční
ani výdělečná, díky samostatnému účtování se
neobjevuje v rozpočtu, účtování je složité, vzhledem k těmto skutečnostem není důvod vést
tuto činnost jako hospodářskou. O příjmech
a výdajích z vleku se bude účtovat v základním účetnictví obce, na hospodářské činnosti
zůstane pouze bytový fond.
Návrh usnesení: ZO ruší hospodářskou
činnost lyžařský vlek od 1. 1. 2009.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

13) Zřízení sociálního fondu
M. Kavánová: RO doporučuje zřídit sociální
fond pro všechny uvolněné zaměstnance obce.
Základní příděl 2% ročního objemu mzdových
prostředků zúčtovaných k výplatě v běžném
roce. V případě schválení zřízení fondu bude
jeho použití přesně specifikováno na nejbližším
zasedání zastupitelstva. Prosím opět paní Soukupovou o více informací.

A. Soukupová: Sociální fond je obdoba
FKSP ve firmách, pokud úřad nemá sociální
fond, nemají zaměstnanci nárok na žádné
příspěvky. Pokud fond existuje, může se z něj
přispívat zaměstnancům na obědy, na dětské
tábory, podobně jako ve firmách. Dříve se také
přispívalo drobnou částkou těm, kteří chodí
na svatby, vítání a podobné obřady, byla to tzv.
částka na úpravu zevnějšku, dnes ale pokud
není sociální fond, na nic takového nárok
není. Už o tom uvažujeme dlouho, jen jsme
se k tomu ještě nějak nedostali. Tento fond
má samozřejmě svá pravidla, která vy jako
zastupitelé musíte schválit, pokud doporučíte
tento fond vytvořit, do příštího zasedání vám
je připravíme.
Diskuse:
T. Klikorka: S vyčerpáním asi problém nebude,
jak počítám, fond bude disponovat částkou
zhruba kolem 25 tisíc.
A. Soukupová: Fond je možné využít i v případě
nějaké složité životní situace zaměstnance, jsou
tam ty tábory apod. Dá se taky stanovit limit
na zaměstnance.
J. Čížek: Dají se stanovit také částky na životní
jubilea, odchody do důchodu a podobně
Návrh usnesení: ZO doporučuje zřízení sociálního fondu se základním přídělem 2% ročního
objemu mzdových prostředků.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kavánová

14) Předání majetku obce
základní škole
M. Kavánová: Prosím o odsouhlasení předání
majetku obce do majetku ZŠ Poniklá. Jedná
se o nerezový uzavírací stůl s policí, nerezový
rezón s ohříváním talířů a třemi zásuvkami,
celková hodnota je 92.582,- Kč.
Návrh usnesení: ZO souhlasí s předáním
majetku obce do majetku ZŠ Poniklá ve výši
92.582,- Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

10
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15) Diskuse
A. Vondrová: Pouze pro vaši informaci
– dostali jsme žádost o poskytnutí spolupráce od firmy DEREDES, zabývá se lidmi, kteří
se dostanou do finanční tísně, jednalo by se
pouze o poskytnutí prostor, jinak to obec nic
nestojí.
p. Řehořek: Neměly by se odměny zastupitelů
zveřejnit?
M. Kavánová: Odměny se řídí nařízeními vlády, která se mění, lze je najít na internetu nebo
se občané mohou informovat přímo na obci.
T. Klikorka: Jaká je situace s pracovníky na
vleku?
M. Kavánová: Zatím máme jednoho brigádníka na celou sezonu, dva zaměstnance Drobných
služeb, další tři brigádníci se hlásí na víkendy,
nebo když mají volno mezi směnami, ale my
potřebujeme ještě minimálně dva lidi na celou
sezonu. Chystám se obejít osobně lidi, o kterých vím, že mají zkušenosti s prací na vleku.
T. Klikorka: Na cestu od hřbitova k vleku by
se měly dát na oba okraje cesty kůly, které by
označily, kam až ji lze protahovat, takhle se cesta postupně zužuje, což znemožňuje případné
parkování na jejím okraji i ztěžuje průjezd.
K. Kavánová: Pozemky jsou soukromé, je třeba se dohodnout s majiteli.
M. Kavánová: Zkusíme zajistit.
T. Klikorka: Bylo by dobré taky označit kanály
vedle cesty, občas je radlice poškodí.
M. Kavánová: To se musíme nějak domluvit,
upozornit na tento problém.
J. Čížek: Je možno pozvat firmu KrVaK co
nejdříve na jednání RO? Končí jim smlouva.
Poslední měsíce vůbec nespolupracují, čekal
jsem od nich více. Smůla je, že nemůžeme
sehnat jinou firmu, zákon stanoví přísné podmínky. Drobné opravy zajišťujeme sami vlastními silami, elektrikářské věci s panem Kynčlem. K panu Trkanovi se vracet nechceme.
J. Pičmanová: Nelze je neplatit, když nedodržují smlouvu?
M. Kavánová: Zákonné věci ohledně poradenství splňují, hlášení a kontrolní činnost, další
spolupráce vázne, nemít vlastní lidi na opravy,
tak nevím, jak by čistička fungovala. Nestarají
se ani o chod vodovodů a kanalizace.
J. Čížek: Péče o čističku vlastními silami funguje lépe a levněji, ale nelze to tak provozovat bez
dohledu člověka se zákonným vzděláním, což
je buď příslušné VŠ nebo SŠ s příslušnou praxí. Takové lidi mají prakticky jen VaKy, okolní
obce už jim hodně sítě předávají do správy. To
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je pak ale podstatně dražší pro občany.
M. Kavánová: Zkuste se všichni poptat ještě
známých po okolí, jestli by někdo pro tuhle
činnost neměl potřebné vzdělání.
T. Klikorka: Jak jsou odvedeny dešťové odpady ze zadní části tělocvičny?
M. Kavánová: Ze strany ke Slukovým do potoka, a z druhé strany polovina do šachty pod
budovou, která jde taky do potoka a druhá
polovina do kanalizace u nádržky, něco málo
protéká, víme to, budeme to řešit.
J. Čížek: Dešťová voda z kanalizace jde rovnou
do Jizery, čistička je momentálně plná.
M. Kavánová: Většina dešťové vody jde do
potoka, asi 70%, zbývající část byla umožněna
svést do kanalizace. S tímto odvodem je vzadu
za školou problém, na který jste vy hasiči přišli,
je to tam složité, musíme to vyřešit ještě před
položením dlažby.
T. Klikorka: RO vzala na vědomí stížnosti
zahrádkářů (pozn. – zahrádky nad bytovkami)
ohledně zimního protahování a s tím souvisejícím poškozováním plotu. Bude se to nějak
řešit?
M. Kavánová: Musíme se domluvit s lidmi, kteří protahují, aby dávali pozor, jinak to nepůjde.
Pak je zas ale problém, že se cesta zúží a neprojede zásobování ke školce. RO stížnost projednala, na stížnost odpověděla, reakce nebyla
zatím žádná. Je možnost dát tam třeba nějakou
dřevěnou zábranu, která by plot ochránila před
prvním nárazem sněhu z protahovačky, ale je
potřeba spolupráce i ze strany zahrádkářů.
T. Klikorka: Pokud se problém přehodí na
obec, mohlo by nás to vyjít pěkně draho.
Z.Petrušková: Plot nelze na zimu sundat,
zahrádkáři ho obnovili sami ze svých prostředků, pletivo je pogumované, aby vydrželo, ale
prohrnováním se poškozuje, a je teprve čtyři
roky starý. Stočit nejde, je to jeden dlouhý kus.
M. Kavánová: Ještě pro vaši informaci, v pondělí 24. 11. jedeme s Janou Pičmanovou do
Prahy přebrat cenu za 3. místo za udržování folklórních tradic v rámci soutěže Vesnice
roku.
Návrh usnesení: ZO bere na vědomí svolání
schůzky firmy KrVaK do 10. 12. 2008 na RO.

16) Závěr a usnesení
Souhrnná usnesení jsou k dispozici na úřední
desce na www.ponikla.cz nebo na OÚ Poniklá
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Slovo starostky
Zase se sešel rok s rokem. Mám za sebou
už dva roky práce na úřadě. Je neuvěřitelné, jak
to hrozně rychle uteklo.
S mým nástupem začala práce na stavbě
tělocvičny. I když nesouhlasím s cestou, jakou
se finance na její výstavbu do obce dostaly,
jsem tomu ráda. Pan poslanec Josef Vondruška dokázal pro naši obec vybojovat 13 milionů. 4. prosince za nás bojoval znovu. Za to mu
moc děkuji. Nejsem ale velkým optimistou,
proto je v současné době zpracováván projekt
na výstavbu III. etapy do strukturálních fondů. I tam to bude ale veliký boj. Závěrečná
prohlídka stavby II. etapy výstavby tělocvičny
proběhne 12. prosince, zároveň v tento den
proběhne i finanční kontrola desetimilionové
dotace na etapu první. Snad jako každý investor mám velké obavy, kontroloři bývají nevyzpytatelní. Na druhou stranu vím, že se mohu
spolehnout na paní účetní Alenku, na stavební
dozor pana Šíra a na stavitelskou firmu Janda
v čele s panem Jandou. Jen díky této firmě jsme
byli schopni tuto akci dokončit.
Velkou bolístkou je kotelna základní školy a celková rekonstrukce ZŠ. I zde se budeme snažit již zpracovaný projekt, který byl
neúspěšný ve fondech Norských, přepracovat
a žádat v jiných výzvách.
Největším problémem pro obec Poniklou je
nedostatek vody ve vodojemu Horní Dola. Projekt na řešení tohoto problému, a to „Propojení
vodárenských systému Horní Dola a Keříček“,
je zpracován a připraven pro žádost na MěÚ
Jilemnice k územnímu rozhodnutí a následnému stavebnímu povolení. Záměrem bylo žádat
o dotaci hned na začátku roku a v průběhu
léta tuto akci uskutečnit. Vzhledem k tomu, že
o výhru 1 milion korun českých z MMR ČR (ze
soutěže Vesnice roku 2008) musíme zažádat již
do 6. února, bude pravděpodobně použita na
tuto akci. Slibovala jsem za tuto výhru opravu
místních komunikací a zřízení parkoviště při
hlavní silnici. Omlouvám se, budeme se snažit
na místní komunikace získat peníze jinde.
Všichni jistě pochopíte, že pitná voda je pro
nás přeci jenom důležitější.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří mi
v mé práci pomáhají, protože, světe, zboř se,

Zprávy z obce
tato práce se bez lidí v pozadí prostě dělat nedá.
Děkuji všem všímavým, kterým není lhostejný cizí majetek a snaží se s „holomky“ bojovat. Bylo jim vyhrožováno právníky, od dětí,
dorostenců. Rozum mi zůstává stát nad tím,
kde se to v těch mladých bere. Je asi jiná doba.
A to si říkám, že nejsem tak stará. Kdybych se
kdy scházela v autobusových zastávkách, určitě
bych nechtěla, aby mě někdo viděl, zvlášť když
tam budu nezletilá kouřit. Teď je to mládeži
jedno. Od léta jsme do tří zastávek umístili
Toto je řeč pana poslance Josefa
Vondrušky v poslanecké sněmovně
dne 4. prosince 2008:
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené paní poslankyně, vážení
páni poslanci, dovolte, abych i já přednesl pozměňovací návrh, kterým navrhuji doplnit návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2009, sněmovní tisk 612,
výdaje číslo kapitoly 398, program 298
220, o částku 10 milionů korun na akci
obec Poniklá, výstavba školní tělocvičny
v Základní škole Poniklá.
Uvedenou částku navrhuji čerpat z kapitoly Všeobecná pokladní správa. Návrh
odůvodňuji následovně. Dvounápravové auto není schopno jízdy po třech
kolech. Můžete se v něm tak nanejvýš
schovat před deštěm. Taktéž nedokončená hrubá stavba nemůže plnohodnotně sloužit. Ani před tím deštěm se v ní
nemůžete schovat. Z podhorské vesnice je daleko do středisek kultury, společenského života. Je tam jen škola, která
slouží nejen k nabytí vzdělání, ale kulturnímu životu obyvatel v tom nejširším
slova smyslu.
Všichni pociťujeme potřebu nevylidňování venkova. Není možno dopustit,
aby se z obce Poniklá stala obec Zaniklá. I v horách žijí lidé. Zatím. Děkuji za
pozornost a případnou podporu.
Jak bude úspěšný se dozvíme v polovině prosince.
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15 odpadkových košů a opět tam žádný není.
Opomíjím stálý nepořádek a ničení zastávek
a jízdních řádů. Pokud pojedu kolem zastávky,
z které se evidentně line dým, je tam narváno
a žádný spoj nejede, budu tyto nezvané nájemníky fotit a v případě, že se něco rozbije, budu
náhradu vymáhat na rodičích zachyceného
dorostu.
Také nová fasáda tělocvičny už vzala za
své. Ráda bych se dozvěděla, kteří zvědavci se
snažili vyškrábat na parapety haly. Velice ráda
bych jim dala k úhradě poničenou fasádu.
Nebudu se ale stále zlobit a rozčilovat. Vždyť
hala již funguje pro potřeby školy a pro naše
dobrovolné spolky včetně široké veřejnosti.
A to jsme chtěli. Klíče jsou a budou k dispozici
na OÚ u mě, v mé nepřítomnosti u pracovnic
OÚ. Se spolky bude ještě záležitost poplatku
konzultována, pro veřejnost je zatím platný

Zprávy z obce
poplatek 150,-Kč/hodinu.
Všem Ponikelským přeji krásné a spokojené Vánoce, do nového roku hodně zdraví,
štěstí, rodinné pohody a pracovních úspěchů.
Ať se Vám vyhne vše špatné. Dětem stálý smích
na tváři, dospělým žádnou další vrásku.

Míla Kavánová
starostka obce

Stříbrné podvečery
V pátek 20. listopadu jsme měli tu čest
pozvat manželské páry, které v letošním roce
oslavily 25 let společného života a letošní padesátníky. Oficiální obřad v obřadní síni zahájily
děti z mateřské školky, já jsem poté oslavencům
promluvila do duše. Své kouzlo do programu
vneslo čtení z obecní kroniky. Dozvěděli jsme

V pátek 20. listopadu jsme měli tu čest pozvat manželské páry, které v letošním roce oslavily 25 let
společného života a letošní padesátníky.
foto: OÚ Poniklá
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Moje přání pod stromeček.
Milý Ježíšku moc bych si přál Play station
a malý traktor z firmy Bruder (Náklaďáka).
Jestli si myslíš že jsi to zasloužím přál
bych si transformera a školní batoh protože do aktovky se mi to nevejde. Jestli
mi to všechno doneseš tak ti moc a moc
DĚKUJI!!
se, co se stalo v roce, kdy se naši padesátníci
narodili a v roce, kdy se stříbrné páry braly. (Naleznete v rubrice Historie. Pozn. red.)
Účast nebyla nikterak závratná, ale zúčastnění
se podle došlých informací velmi dobře bavili
v pohostinství „U Floriána“. Večeře byla vynikající. Tímto děkuji skvělé obsluze.
Míla Kavánová
starostka obce

Milý Ježíšku
Milý Ježíšku,
vždycky jsem si přála spokojenou rodinu,
hezký domeček, pojízdné auto a dobře placenou práci. Práce jsi mi nadělil dost, snad
i dobře placené. Rodinu mám, i když aby byla
spokojená, dá hrozně moc práce. Pomalu ji
nevidím. Od hmotných statků jsem již upustila, protože to není to nejdůležitější. Prosím Tě,
naděl mi více lidiček, na které bych se mohla
spolehnout, kteří jsou ochotni mi pomáhat.
Také si přeji, aby byla naše mládež hodnější
a neničila vše, co dá tolik práce vybudovat.
Možná tohle přání není ve tvé moci. Nechám
se překvapit. Adresa je obec Poniklá, 512 42,
okres Semily. Děkuji Ti.

závěrečných zpráv pro účely zápisu do obecní
kroniky. Pokud výroční zprávu netvoříte, prosím alespoň o krátké shrnutí činnosti v r. 2008
a údaje o členské základně/počtu zaměstnanců. Zprávičky můžete zasílat emailem na adresu lenka.ponikla@seznam.cz, nebo v písemné
podobě nechat na obecním úřadě či hodit přímo do schránky na našem domě (čp. 56, proti
hale bývalé Seby).
Předem všem děkuji za spolupráci a přeju
krásné vánoční svátky a hodně štěstí do nového roku.
Lenka Hájková
kronikářka obce

Návštěva Ponikelských jeskyní
Několik měsíců domlouvaná prohlídka Ponikelských jeskyní se stala skutečností
v neděli 9. listopadu. Byla jsem velmi zvědavá,
jak to u nás pod zemí vlastně vypadá. Jako starostka bych měla naši obec přeci dobře znát. Již
první výstup se mi zdál téměř nepřekonatelný.
Někteří se museli vrátit a jít druhou schůdnější
stranou, protože jejich obuv fungovala na blátivém povrchu jako lyže na ledu. I moje děti se
vracely, když jsme odbočili do původní chodby
k jezírku. Byla velmi, velmi úzká a bylo špatně odhadovatelné, kam se má člověk stočit.
Nakonec jsme to plazivým pohybem zvládli.
Nepochopím, že tuto cestu mohli kdy zdolat
lidé důchodového věku, jak nám tvrdil pan
průvodce Miloš. Museli být tedy velmi zdatní. Všechny chodby jsme prozkoumali. Napili
se z jezírka a vystoupali zpět na denní světlo.
Všichni jsme byli krásně zmazaní, samá mod-

Dárky od Barborky

Starostka

Milá Barborko děkuji ti za polínko uhlí
a česnek. Neboj se !!! Vše se využije.
Ale děkuji ti i za sladkosti.Nejlepší bylo
lízátko z buráky ale ty jsem snědl. No nic
tak já ti moc DĚKUJI!!

Blíží se konec roku a s ním i oblíbené
výroční schůze a závěrečná bilancování. Prosím tímto zástupce všech spolků i firem o kopie

Barborko, děkuji ti za krásné dárky.
Děkuji taky andělovi a Mikulášovi a čertům. Kteří bili ochotní děti trochu postrašit.

Obecní kronika
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řina a boule, ale byl to super zážitek. Snad ještě někdy najdu dostatek odvahy se tam znovu
podívat, když už vím, co mě čeká. Děkuji Miloši Hájkovi a panu Josefu Ronovi za možnost se
do jeskyní podívat a za zajímavý výklad o historii i současnosti našich jeskyní. Mít takového
koníčka stojí mnoho dřiny, odvahy a odhodlání. Tak těm našim krtkům přeji, ať jim vydrží.

Míla Kavánová
starostka obce

Plán „Obnovy rozvoje vesnice“
Dokument, který byl před deseti lety zpracován, je třeba zaktualizovat. Někteří z oslovených občanů se nám již ozvali s připomínkami,
jiní stále mlčí. Přepracovaný a aktualizovaný
dokument bude k dispozici na OÚ Poniklá ještě do konce ledna 2009. Kdo máte zájem se na
vzniku dokumentu, který obsahuje plány naší
obce do dalších dvaceti let, podílet, stavte se
na OÚ nebo Vám ho můžeme přeposlat mailem. Na všechny podněty bude pamatováno.
Děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Územní plán obce Poniklá

Do konce ledna 2009 bude schválen
a vydán Územní plán obce Poniklá. Aktivně se
na něm pracovalo více jak čtyři roky. Zažili jsme
změnu stavebního zákona, který místo toho,
aby obcím usnadnil práci, vše zkomplikoval a
prodloužil. Snažili jsme se v čele s pověřenou
zastupitelkou Květou Kavánovou všechny Vaše
požadavky a připomínky zapracovat, bohužel
některé již přišly pozdě a do územního plánu
zapracovány nebudou. Dlouze jsme na toto
téma diskutovali, jestli realizaci prodloužit,

Obecní knihovna
otevřena 6. a 20. ledna, 3. a 17. února,
3. a 17. a 31. března 2009.
vždy od 15,00 do 17,00 hodin
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Dne 21. února si Vás zastupitelé obce
dovolují pozvat na další

Sousedský ples
Ples bude zahájen ve 20:00 hodin
v pohostinství Mádle. K tanci i poslechu
zahraje DUO VOSA BAND, zábavu nám
zpestří vystoupení taneční skupiny Paul
Dance.

ohrozit dotaci, ale zahrnout nové požadavky.
Nakonec jsme došli k závěru, že dotace není to
hlavní, co nás nutí zpracování plánu ukončit,
ale spousta lidí, která netrpělivě čeká dlouhé
měsíce a roky na schválení plánu, má vše připraveno pro stavbu domku a počítá s konečným termínem – konec ledna 2009, který byl
již několikrát posunut. Kdybychom realizaci
opět posunuli, našli by se určitě další jedinci,
kteří by těsně před schválením přišli s dalším
požadavkem. Tímto se omlouvám všem, kterým jsme nyní nedokázali vyhovět, a všem
ostatním sděluji, že nový Územní plán obce
Poniklá bude platný od 1. 2. 2009. Požadavky,
které se nedostaly do ÚPD, budou ukládány na OÚ pro podklady ke změně územního
plánu. Velmi děkuji bývalé starostce a pověřené zastupitelce Květě Kavánové za obrovskou
trpělivost při zpracovávání územního plánu
obce. A děkuji moc za to, že svoji započatou
práci dovedla do konce. Než jsem totiž pochopila všechny náležitosti a potřebné kroky v této
věci, uběhly celé dva roky.
Míla Kavánová
starostka obce

Vánoční strom v Poniklé
Malinko se zpožděním, ale přece se podařilo i přes nepříznivé počasí postavit a rozsvítit letošní vánoční strom u pomníku padlým
u kostela. Jen díky panu Antonínu Holubcovi,
který svolává svoji skalní družinu, máme i letos
krásně ozdobený smrk. Děkuji všem, kteří se na
této akci podíleli, a jen doufám, že jim nadšení
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vydrží i na další rok. Mají totiž už svůj vypracovaný postup a je to vidět, strom je totiž čím
dál hezčí.
Míla Kavánová
starostka obce

Vítání občánků
Dne 21. listopadu jsme společně s našimi malými občánky z mateřské školky uvítali
do života naše nejmenší, naše nová miminka.
Nicolce Řepkové, Elišce Hámkové, Štěpánovi
Šimůnkovi a Jůlince Hnízdilové jsme popřáli
zdravíčko, rodičům krásné chvíle nad postýlkou a pevné nervy při výchově. Opravdu
jsme byli potěšeni, že se našim nemluvňatům
v kolébce obce Poniklá líbilo.
Míla Kavánová
starostka obce

Změna svozu komunálního
odpadu v roce 2009

Nejprve chci poděkovat všem, kteří
donesli vyplněný formulář. Opravdu Vás
bylo hodně, opravdu moc děkuji. Zpracovat

tato data a uskutečnit záměr ještě nějaký čas
potrvá, proto do poloviny roku 2009 bude
platit stávající systém. Nový systém vyžaduje
změnu vyhlášky, jejíž znění bude schváleno,
alespoň předpokládám, na dalším zasedání
zastupitelstva obce v měsíci únoru či březnu.
Protože většina lidí upřednostňuje známkový systém, budou zpracovány vyhlášky dvě.
Zákon totiž neumožňuje kombinaci pravidelného svozu (různé druhy popelnic a tři druhy
svozů) a známkový systém. Známkový systém
může být nahrazen svozem pytlovým. Pytlový
svoz znamená vlastnit popelnici, do které je
viditelně vložen pytel a je přistavena. V tom
případě bude vyvezena. Nebo občan nebude
mít popelnici a spokojí se pouze s pytli. Pytle
budou prodávány podle potřeby občanů na
OÚ Poniklá a v trafice. Nebo přistoupíme na
čistě známkový systém, což znamená opět si
zakoupit známku na OÚ podle vlastní potřeby.
Tento systém znamená vlastnit popelnici. V řeči
peněžních částek, cena za stávající 120 a 110l
popelnici při pravidelném svozu celoročně jednou za týden činí zhruba 35,- Kč, při 14-denním svozu 45,- Kč, cena za pytel je stanovena
na 54,- Kč, cena za známku 58,- Kč. Změnou

Opravdu jsme byli potěšeni, že se našim nemluvňatům v kolébce obce Poniklá líbilo.

foto: OÚ Poniklá
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vyhlášky nebude obec vybírat poplatek, bude
jen na zodpovědnosti každého z nás, jakým
způsobem s odpady naloží. Všichni se bojíme černých skládek a nepořádku, zvláště od
našich rekreantů. Toto vlastně přivedlo minulé
zastupitelstvo ke změně vyhlášky na místní
poplatek. Systém místního poplatku odboural
černé skládky v obci, alespoň ve velkém rozsahu, ale je nespravedlivý k těm, kteří poctivě
třídí, mají elektrické či jiné vytápění než uhlím
či koksem, atd. Na tomto místě chci poděkovat
všem, kteří k problému odpadů přistupují
zodpovědně a ohleduplně třídí odpad. Žluté a
oranžové pytle jsou a budou k dispozici na OÚ,
v trafice, v obchodě u Soukupových a u pana
Janaty v hoření části Poniklé. Od nového roku
budou k dispozici i pytle na PET lahve a pytle na plechovky a drobný kovový odpad. Ke
změně svozu odpadů tedy dojde, budete včas
informováni plakáty, rozhlasem, letáky, od kdy
a jakým způsobem.
Míla Kavánová
starostka obce

Nové pytle na tříděný odpad
Na obecním úřadě jsou k vyzvednutí pytle
na tříděný odpad:
1) žluté pytle na ostatní plasty z domácnosti
2) oranžové pytle na kartony od nápojů
a nově
3) žluté pytle pouze na plastové láhve od
nápojů
4) šedé pytle na kovové obaly (plechovky
od potravin,nápojové plechovky,ostatní kovové obaly,nádoby od kosmetiky)
OÚ Poniklá

Voda z vodojemu Horní Dola
Všem uživatelům pitné vody z vodojemu
Horní Dola oznamuji, že voda je opět pitná.
Stále ale občany nabádám, aby s vodou šetřili.
Míla Kavánová
starostka obce

Lyžařský vlek HOMOLE
Pokud nám Krakonoš konečně pohlídá tu
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pořádnou paní zimu a napadne nám trochu
toho bílého štěstí, bude lyžařská sezóna zahájena o vánočních svátcích, tedy 25. prosince.
Ceny a provozní doba vleku zůstávají zachovány jako v letech předešlých.
Míla Kavánová
starostka obce

Změny jízdního řádu
Ve směru do Jablonce n. J./Rokytnice
spoj v 6:38 z Poniklé pojede jen v pracovní
dny (dosud v 6:35 denně), naopak spoj v 7:34
denně (dosud v prac. dny); odpoledne spoj
v 16:32 pouze v pracovní dny (dosud v 16:28
denně), spoj v 18:36 bude zcela zrušen, naopak
spoj v 19:28 pojede denně (vyjma 24. a 31. 12.;
dosud jen v pátek).
V opačném směru do Jilemnice a Martinic
spoj v 17:15 z Poniklé pojede pouze v pracovní
dny (dosud v 17:10 denně), spoj v 19:29 bude
zrušen, naopak spoj v 20:30 pojede denně (vyjma 24. a 31. 12.; dosud v 20:25 jen v pátek).
Důvodem pro provedení těchto změn
je spolu se snahou o zpravidelnění dopravy
(důsledné vytvoření přípojů ode všech vlaků
v Martinicích na spěšné vlaky na trati Trutnov
– Chlumec nad Cidlinou) zejména skutečnost,
že v době přípravy železničního jízdního řádu,
tzn. v březnu a dubnu t. r. se předpokládalo, že
od počátku roku 2009 bude spuštěn na území
celého kraje integrovaný dopravní systém,
jehož součástí bude jednak sjednocení tarifů
jednotlivých dopravců a druhů doprav (tzn.
stejné jízdné jak ve vlacích, tak v autobusech)
a současně v celé oblasti Jilemnicka budou provedeny změny linkového vedení i jízdních řádů
autobusů tak, aby se vlakové a autobusové spoje vzájemně doplňovaly a bylo minimalizováno
množství dnes poměrně častých souběžných
jízd. Bohužel z více závažných důvodů, v prvé
řadě kvůli přípravám na pořádání Mistrovství
světa v klasickém lyžování Liberci, bylo nutné
spuštění nového tarifního i dopravního systému odložit a z toho důvodu zůstanou autobusové jízdní řády v téměř stejné podobě jako
stávající (výjimkou je zrušení linky 670 036
Rokytnice n. J. – Brno; na základě výslovného
přání řady občanů však ranní spoj této linky
bude v úseku Rokytnice – Jilemnice zachován,
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resp. převeden na linku 670 081).
Vedle toho přirozeně dojde u části spojů
k několikaminutovým posunům časů odjezdů
z jednotlivých zastávek, což má souvislost např.
s aktuálním technickým stavem trati, změně
technologie při křižování spojů apod.
Jan Roženský,
Dopravní specialista

Slavnostní vyhlášení Vesnice
roku ČR v obci LIDEČKO
Vyrazila jsem s doprovodnou družinou na
slavnostní vyhlášení soutěže Vesnice roku 2008.
Tentokráte se jednalo o výsledek kola celostátního. Jak je již zvykem této soutěže, slavnostní
vyhlášení se vždy koná v obci, která se umístila
na stupni nejvyšším. Celostátním vítězem této
soutěže se stala obec Lidečko, Zlínský kraj.
Druhé místo obsadila obec Pikárec, třetí pak
obec Malenice. Vítězná obec samotná má zhruba 1800 obyvatel, zrekonstruovanou základní
školu pro první stupeň, novou mateřskou
školu s 55 dětmi, novou tělocvičnu, krásnou
čističku odpadních vod, nově opravený kostel s topením v podlaze a krásným parkem
kolem. V obci mají spoustu dětí, které jsou
činné v mnoha spolcích a organizacích. Vše je
hodně podobné, jen převážná většina obyvatel je věřících a pravidelně navštěvuje kostel.
Odtud začíná i mnoho dalších aktivit. Nejvíce
mě však překvapil spolek mladých včelařů
– oproti našemu svazu jsou jeho členové
téměř v plínkách. Ceremoniál proběhl v nově
vystavěné tělocvičně. Mimo známé tváře politického života nás uvítaly postupně děti ze
školky, až po děti poněkud odrostlejší a vrásčité,
ale také plné elánu a humoru. Jejich kankán byl
prostě neuvěřitelný. Mimo zlatou stuhu z krajského kola jsme získali i cenu za nejlepší koláč
– cenu Koláčovou. Bohužel se mi nepodařilo
zjistit, který koláč byl z těch našich nabídnutých
ten nejlepší. Prohlédli jsme si nejkrásnější vesnici ČR, obdivovali perfektně secvičené ovčácké
psy, kteří bez chybičky reagovali na písknutí
svého pána. Po výborném obědě jsme ještě zavítali k Čertovým skalám a samozřejmě na vychválenou čističku. Z celého vyhlášení jsem si

Zprávy z obce
odnesla hřejivý pocit. Lidé tam byli nějak více
srdeční a laskavější. Určitě v této vesnici nemají
žádné problémy ani s dospívající mládeží, ani
s nevraživými sousedy. A já jim to z celého
srdce přeji.
Míla Kavánová
starostka obce

Slavnostní setkání vítězů soutěže Vesnice roku 2008
Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova
za podpory Spolku pro obnovu venkova ČR
a Komory malých obcí SMO ČR pozvala
vítěze soutěže Vesnice roku 2008 na setkání do
hlavního města Prahy.
V půl deváté začala prohlídka historických prostor Senátu s podrobným výkladem.
O hodinu později jsme již seděli společně
s dalšími ostuhovanými v Hlavním sále
Valdštejnského paláce Senátu Parlamentu ČR.
Slavnostní setkání zahájil místopředseda Stálé
komise Senátu pro rozvoj venkova senátor Jiří
Žák společně s místopředsedou Senátu Parlamentu ČR panem Jiřím Šnebergerem a dalšími
důležitými osobami angažujícími se v organizaci této soutěže. Všichni zlatí obdrželi ještě
grafický list od místopředsedy Senátu PČR.
Celkovou velmi slavnostní náladu ještě umocnilo vystoupení pěveckého sboru CHORUS
Ostrava, jehož členem je pan předseda Spolku
pro obnovu venkova ČR, pan Eduard Kavala.
Poté jsme byli pozváni na oběd do restaurace na Malostranském náměstí. Velmi bohaté
a výborné menu jsme byli nuceni spořádat
velmi rychle, neboť se blížila hodina, na kterou
bylo plánováno přijetí naším prezidentem.
V přijímacím sále jsme přeci jenom měli chvilenku času. Mohli jsme tedy vyzkoušet
i červeně polstrované židle a pohovky, které
se v tomto sále nacházejí. Docela by se na ně
dalo zvyknout. Osobou, která má na starosti
tyto záležitosti, jsme těsně před příchodem
pana prezidenta byli přesně určeni na místo,
jak si máme stoupnout, jak dlouho máme
mluvit atd. Chvilka očekávání a pan V. Klaus
stál před námi. Musím tedy přiznat, že spousta starostů příliš nedbala nařízení, vydaných
panem organizátorem. Po zhruba hodinové
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diskusi, kdy se podávalo šampaňské a sýr s
olivami, jsme byli opět odveleni k odjezdu
do Poslanecké sněmovny. Pro mě to byl pád z
nebe do pekla. Na hradě klid, pohoda a komfort, v Poslanecké sněmovně hluk, mumraj a
neúcta jednoho k druhému. Mohu potvrdit, že
přenosy z jednání Poslanecké sněmovny jsou
opravdu tak hrozné, a skutečnost je snad ještě
horší. Když vidíte, že tři čtvrtiny sálu neposlouchají řečníka, čtou si noviny, časopisy,
letáky, povídají si mezi sebou, přesedají na
jiná místa, telefonují, odcházejí z místnosti,
v nejlepším případě pracují na notebooku,
nechápete, jak mohou o něčem hlasovat a rozhodovat. Po deseti minutách na galerii, kde
jsme byli ostře sledováni ochrankou, jsme
viděli dost. Mile překvapeni jsme byli následným setkáním s ministrem zemědělství panem
Gandalovičem a ministrem pro místní rozvoj
panem Čunkem a dalšími. Mimo záležitosti
čistě pracovního charakteru jsme opět vyslechli
mnoho zajímavého o historii budov, v kterých

Chvilka očekávání a pan V. Klaus stál před námi.
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jsme se nacházeli. Naše prohlídka vystavených
nejdůležitějších listin z historie českého národa
v prostorách Valdštejnského paláce byla hrubě
přerušena ochrankou. Jen konstatuji, že naši
poslanci jsou lépe střeženi, než pan prezident.
Pomalou procházkou večerní Prahou již
v malé skupince, návštěvou Vánoční tržnice
na Staroměstském náměstí a divadelním
představením v divadle Na Fidlovačce „Šumař
na střeše“ jsme náš dlouhý a krásný den
v hlavním městě ukončili.
Tímto skončily oslavy našeho velkého
úspěchu,
začíná
každodenní
kolotoč.
V následujících dvou letech se soutěže zúčastnit
nemůžeme, neboť obec Poniklá bude mým
prostřednictvím členem hodnotitelské komise.
To znamená objíždění několika desítek obcí
v krátkém termínu. Je to velmi náročné, ale
těším se na další inspiraci.
Míla Kavánová
starostka obce

foto: OÚ Poniklá
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Předání ceny za rozvíjení folklórních tradic
Bylo to velmi milé překvapení. Díky soutěži
Vesnice roku 2008 se celostátní komise podívala do Muzea krkonošských řemesel manželů
Pičmanových. 24. listopadu jsme zavítaly
s paní Janou Pičmanovou do jednacího sálu
Senátu Parlamentu ČR ve Valdštejnském paláci, kde ponikelské múzeum získalo třetí cenu
za udržování a uchovávání tradic. Z celého projektu jasně vyplývá, že tradice takovéhoto rázu
mají svoje místo spíše na Moravě a ve Slezsku,
o to víc jsme byly mile překvapeny oceněním.
Seděla jsem na místě senátora Vítězslava
Vavrouška a Jana Pičmanová na místě pana
Josefa Pavlaty. Sedělo se nám tam velice
dobře. Mimo jiných významných hostů zde
vystoupili pan poslanec Vačkář, poslanec Kavala, ředitel Českého rozhlasu pan Václav
Kasík, 1. náměstkyně ministra pro Ministerstvo školství paní Eva Bartoňová, senátorka
a místopředsedkyně senátu Parlamentu ČR
paní A. Gajdůšková, tajemník folklorního
sdružení pan Jiří Pokorný a další důležité osobnosti, které se podílejí na udržování našich
tradic v České republice. Pro úplnost jen
dodám, že na druhém místě se umístila obec

Bylo to velmi milé překvapení.

Zprávy z obce
Mrákov, na prvním pak obec Bolatice. Děkuji
manželům Pičmanovým za to, co dokázali
zrealizovat ze svého snu, přeji hodně síly do
dalšího podnikání a držím palce při kolaudaci
druhé části Muzea.
Míla Kavánová
starostka obce

Prodej pozemků

Manželé František a Olga Václavíkovi
žádají o možnost odkoupení pozemku stpč.
236, k. ú. Přívlaka. Tento pozemek je zastavěn
garáží žadatelů.
Pan Jindřich Kubín a Hana Tuláčková
žádají o odprodej pozemku ppč. 346/2, k. ú.
Přívlaka. Každý ze žadatelů chce zakoupit
ideální polovinu tohoto pozemku, který
představuje manipulační prostor okolo garáží
ve vlastnictví žadatelů.
Paní Jarmila Jiroušová žádá o odkoupení
pozemku ppč. 133, 134 a 132, vše k. ú. Poniklá. Důvodem je získání manipulační plochy
pro zpracování a uskladnění palivového dříví
a výhledově i vybudování garáže.
Pan Roman Skrbek žádá o odkoupení
pozemku ppč. 453/8, k. ú. Poniklá. Na tomto
pozemku se nachází jeho zahrada.
OÚ Poniklá

foto: OÚ Poniklá
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Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Dne 13. listopadu se nám narodil nový občánek jménem Štěpán Vejnar. Přejeme mu
v životě jen to nejlepší, pevné zdraví a spokojené žití u nás v obci.

Jubilanti v listopadu a prosinci
V měsíci listopadu a prosinci oslavili životní
jubilea:
80 let – paní Miloslava Janurová
93 let – paní Věra Biedermannová
Oběma gratulujeme k úctyhodnému věku
a přejeme hlavně zdravíčko a pohodu.

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Stříbrnou svatbu v měsíci listopadu oslavili
manželé Jana a Vladimír Malíkovi. Do dalších
společných let přejeme spokojenost a zdraví
oběma.

Rozloučení
V posledních měsících nás opustili:
Dne 27. října paní Vlasta Fišerová
Dne 7. listopadu paní Božena Nechanická
Dne 29. listopadu pan školník Petr Zákravský
Dne 8. prosince paní Drahomíra Volejníková
Loučíme se s nimi. Upřímnou soustrast všem
pozůstalým.
Připravil obecní úřad
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Mikulášská družina opět zavítala do domácností
Děkuji Mikulášovi a jeho početné družině
za návštěvu u nás doma, tedy až na Jestřabí v Krkonoších. Je obrovský rozdíl v setkání
v kruhu rodinném. Je v tom kouzlo a bojácné
očekávání, což je na tom to nejhezčí. Hodnou
část večera jsme probírali, kdo byl v tom pytli
zavázaný – holka nebo kluk? Děti mě prosily,
abych se přimluvila za toho plakajícího chlapečka nebo holčičku. Určitě prý nebyl/a tak
zlobivý/á, aby si ho čerti odnesli. Tak vyřizuji
a děkuji.
Mamka Pajerová

Taneční
V měsíci říjnu a listopadu proběhlo několik tanečních kurzů pro starší a začátečníky či,
dá-li se to tak nazvat, mírně pokročilé. Kurzy
probíhaly v tělocvičně, kvůli nenadálé příhodě
s neposlušným školním kotlem jsme poslední setkání přeložili do prostor mateřské školy.
Musím říci, že lektoři na nás byli velmi hodní,
měli s námi dostatek trpělivosti a hlavně některým z nás prominuli i náš osobitý styl. Sešla se
tu výborná parta lidí, která neremcala při prvních změnách termínu, ani při změně místa
konání. „Věneček“ byl osvěžen i dobrým jídlem
a pitím, které sami účastníci přinesli. Každý
něco upekl či nakoupil. Věřte mi, že toto není
běžné. Úplně mi to vyrazilo dech. Na naléhání
již pokročilých tanečníků, kteří již perfektně
zvládají „Bachatu, Sambu či Waltz“, přislíbili naši učitelé pokračování na jaře příštího
roku. Oba jsou velmi pracovně vytíženi, proto
se mohu jen za nás, i za další možné budoucí
taneční mistry, přimlouvat: „Jirko Paulů a Radko Soukupová, ještě to s námi zkuste!“
Míla Kavánová
starostka obce
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Vánoční přání pro přátele:
Neustále přejeme lidem něco k vánocům,
těm, kteří v Betlémě vůbec nebyli, sedí si doma
v teple a mluví a mluví, pak trochu (víc, někdy
až moc) „jedí“ a zas jen mluví, často o věcech,
o kterých nic nevědí.
Chci jednou popřát také těm, kteří se
opravdu na cestu do Betléma vydali, těm, kteří
žijí s radostí i námahou, s bolestí i nadějí, ve
světle i v temnotách, těm, kteří jsou v Betlémě
přítomni, kteří tam skutečně byli a jsou před
dítětem s vlastní slabostí, se slzami v očích, na
vlastních kolenou, s tváří v dlaních.
Oslíčkovi, tomu nejprve. Možná nejen
tomu z jesliček, ale i všem ostatním velkým
i malým Oslům i oslíčkům přeji, aby nebyli
tak paličatí a tupí. Oslové, alespoň někdy se
pohněte a udělejte krok - nejlépe dopředu.
Vola se ptám, proč zůstal sám, kde jen
nechal ty ostatní - to slovo slyším totiž okolo
sebe velmi často. Jemu i všem jeho příbuzným
a přátelům přeji, aby neřvali z plna hrdla na své
okolí, na ostatní lidi a aby si konečně uvědomili,
že každý volem není, ani jím být netouží.
Ovečkám a beranům do vínku přeji, aby
nešli slepě za kdejakým pastýřem. Kéž znají své
pastýře, ať se v nich nikdy nezklamou, a tak se
nezraní a neztratí. Ovečky, hledejte a následujte jen dobré pastýře.
Pastýřům kladu na srdce, aby si uvědomili,
že všechny ovečky nejsou tak hloupé, naivní a
tupé, jak to některým pastýřům k jejich vlastní
spokojenosti vyhovuje. Pastýři, vaše místo
není nad ovečkami, ale uprostřed nich; máte
žít uprostřed nich.
Andělům přeji a trochu je prosím, aby
méně létali na nebi, ale více se pohybovali mezi
námi lidmi na zemi. Andělé, zůstaňte s námi,
my Vás potřebujeme.
Třem králům – politikům přeji, aby se
neopíjeli vlastní mocí a slávou, ale skláněli
se jako v Betlémě před Bohem a prostým
lidem. Jste tu Vy pro nás, ne my pro Vás nezapomeňte.

Zprávy z obce
Josefovi přeji, aby pro samou práci
nezapomněl na ženu, na děti i na legraci.
Panně Marii přeji, aby jí Josef vždycky
rozuměl, aby jí nedával drahé dárky, ale aby
se pro ni on sám stal bezpečím, domovem,
aby byl s ní a pro ni – darem nejhezčím
a nejpotřebnějším.
Ježíškovi přeji, aby měl u svých rodičů
krásný domov a aby se mu na jeho narozeniny – místo chléva – otevřely dveře do lidských
srdcí, i když to tam často hůř než v chlévě vypadá.
Člověku, ve kterém žije něco z paličatosti
osla, tuposti vola, naivity oveček, nadutosti
pastýřů, velikosti andělů, povýšenosti králů,
důležitosti Josefa, tajemství Marie a naděje
Ježíška přeji, aby se v sobě uměl vyznat, našel
sám sebe a měl Opravdové Přátele.
Každému z Vás přeji požehnané setkání v
sobě samém i s přáteli nad jeslemi v Betlémě.
Děkuji za čas, který jste mi věnovali a za Vaši
blízkost ve svém životě. Děkuji Vám.
Ivo Kvapil

Vánoční pořad Bohoslužeb v Poniklé
Středa 24. 12. 2008
Štědrý den - Půlnoční od
22:00 hodin
Čtvrtek 25. 12. 2008
Slavnost narození Ježíše Krista od 8:00 hodin
Neděle 28. 12. 2008
Svátek Sv. Rodiny od 8:00
hodin
Čtvrtek 1. 1. 2008
Slavnost Matky Boží, Panny
Marie od 8:00 hodin
22
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Společenská kronika

Zprávy ze školy a školky
Co dělá krtek v zimě?
Měl by asi odpočívat, ale jak venku, tak ani
u nás ve školce se mu nechce.
Ten náš je ke všemu ještě velice zvědavý
a chce být u všeho, co společně děláme.
Poznávali jsme les, podzimní draky,
hráli jsme si na dospěláky a zkoušeli různé
profese. Bylo docela zábavné být zedníkem,
kuchařem, policistou, kominíkem, listonošem,
prodavačem nebo požárníkem. Ten ke své
práci potřebuje i ochrannou masku a nasadit
si ji už žádná legrace nebyla. Všechno jsme to
zvládli na výbornou, ale čím asi budeme, až
budeme velcí???
No, do školky už chodíme dlouho, někteří
i dva měsíce. Je asi nejvyšší čas udělat si druhý
delší výlet do vzdálenějších míst naší Poniklé.
V polovině měsíce jsme se tedy vydali do firmy
RAUTIS. Blíží se Vánoce a my chtěli vidět,
jak se vyrábějí známé „ponikelské ozdůbky“.
Společně jsme počítali, kolik lidí musí mít
perličky v rukou, než je z nich třeba hvězdička.
My to už víme a kdo z Vás to ještě neví, tak se
tam určitě jděte podívat. Ve školce jsme potom
také vyráběli ozdoby na stromeček, byly raději
z papíru, ale ozdobili jsme je stejnými střípky
jako dospěláci v Rautisu. Všechno okolo se
překrásně třpytilo, ale nejvíce my, děti.
Na konci měsíce začala jezdit skupinka
větších dětí do bazénu v Jilemnici. To aby se
naučila nebát se vody a věděla, co dělat, kdyby
si někdy neopatrně hrála blízko vody.
Poslední listopadovou středu jsme si poz-
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vali do školky pomocníky. Koho? Maminky,
tatínky nebo sourozence a společně jsme
tvořili. Co? Někteří si vyráběli andílky a jiní
zase adventní kalendář. A z čeho? To byste
neuhodli. Z papírových obalů na vajíčka.
Moc se nám to povedlo. My naše ruce musíme procvičovat. Nakupování hotových věcí
naše ruce nepřipraví na školu. Říkala to paní
psycholožka Mgr. Ivana Goddefroy. A říkala
ještě plno zajímavých věcí, co bychom měli
a neměli dělat a umět, než se z nás stanou ti
praví školáci. Škoda, že si to přišlo poslechnout
velice málo rodičů.
První prosincový den a začátek adventu
jsme prožili v divadle v Jilemnici s příběhem
plným vánočních koled „Půjdem spolu
do Betléma“. Některé koledy jsme již znali
a některé se ještě snad naučíme. Jednu z nich
jsme zazpívali Mikulášovi a andělovi, když se
u nás nečekaně objevili. Ještě, že se čert někde
zdržel a k nám to nestihl. Tedy do školky. Za
některými z nás si potom ještě přišli až domů.
Ale ve školce jsme se v pondělí sešli všichni,
takže to dopadlo dobře.
Doufám, že vše dopadne dobře i na
vánoční besídce, na kterou zveme všechny,
kdo nás mají rádi a chtějí se na chvíli zastavit v
předvánočním shonu. A jestli přijde do školky
Ježíšek, to nevíme, ale v příštím vydání Vám to
určitě prozradíme.
Všem Vám, bedlivým čtenářům, přejeme
krásné vánoční svátky a šťastné vykročení
do nového roku 2009.
Děti a zaměstnanci Mateřské školy v Poniklé

Všem Vám, bedlivým čtenářům, přejeme krásné vánoční svátky a šťastné vykročení do nového roku 2009.

foto: OÚ Poniklá
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Co se děje v SDH Poniklá
Buďme opatrní
Vážení spoluobčané,
blíží se nejkrásnější svátky v roce,
rozloučení se starým rokem a přivítání roku
nového. S těmito dny však stoupá zvýšené
nebezpečí požárů a úrazů. Ve velké míře
se používají různé druhy svíček na různě
hořlavých materiálech. Pamatujme na to, že
svíčka je otevřený plamen, který musí být stále
pod kontrolou. Nespoléhejme se na různé
ochranné plíšky (např. u adventních věnců).
Dbejme na bezpečnou vzdálenost od hořlavých
předmětů.
Dalším vážným nebezpečím je zábavná
pyrotechnika. Již při nákupu se přesvědčme, že
výrobek je schválen k prodeji a opatřen českým
návodem, který je nutno dodržovat. Při použití

5. 12. navštívil naši vesničku Mikuláš se svojí družinou
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musíme maximálně dbát na to, aby nedošlo k
ohrožení osob a majetku. Mějme ohled na
domácí zvířata, která různými světelnými
a zvukovými efekty velice trpí.
Závěrem mi dovolte, abych vám popřál
krásné prožití svátků vánočních a hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce.
Velitel SDH Poniklá
Miloš Holubec

Návštěva Mikuláše
5. 12. navštívil naši vesničku Mikuláš se
svojí družinou. Kromě několika místních rodin
s malými hříšníky zavítal i k dětem na Jestřabí.
Původně strachem z čertů uslzené tváře se při
vidině sladké odměny měnily v usměvavé.

foto: the best team SDH Poniklá - ženy
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www.sdhponikla.estranky.cz
Ale nic nebylo zadarmo. Každé dítko muselo povědět nějakou básničku nebo zazpívat
písničku, aby si svůj balíček zasloužilo. Někteří
dokonce i něco zahráli na flétnu či klávesy.
Mimo dětí mikulášská družina navštívila
i dům s pečovatelskou službou, kde na památku
zanechala metlu na zlobivé dědečky a babičky
a svícínky pro ty hodné.
Všem rodičům děkujeme za podporu
a těšíme se na shledání za rok, až přijdeme
zkontrolovat, jak děti plní své sliby, že budou
hodné, budou si uklízet pokojíčky, samy se
ráno oblékat atd.
V závěru bychom chtěli zmínit naše obavy,
že nestihneme navštívit všechny zájemce

o nadílku, kterých se zdálo být veliké množství.
To jsme usuzovali z rychlosti mizení našich
plakátů na místních vývěskách. Skoro jsme
je nestihli doplňovat. Příště prosíme zájemce,
aby si pouze opsali kontaktní telefonní číslo
a plakáty tam nechali i pro ostatní. Děkujeme.
Zároveň bychom za celé SDH chtěli
poděkovat vedení obce a spoluobčanům za
velikou podporu a fandění v uplynulé soutěžní
sezóně. Doufáme, že nadcházející sezóně nám
zachováte přízeň a že bude minimálně stejně
tak úspěšná, jako byla tato, a to jak v soutěži
dětí, dorostu i v požárním sportu.
the best team SDH Poniklá - ženy

Mimo dětí mikulášská družina navštívila i dům s pečovatelskou službou, kde na památku zanechala
metlu na zlobivé dědečky a babičky a svícínky pro ty hodné.
foto: the best team SDH Poniklá - ženy
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Soutěž pro malé i velké
Milé děti, milí čtenáři,
z osmi došlých a správných odpovědí jsme vylosovali tyto tři výherce:
Martin Novotný, Poniklá 131
Marek Valušiak, Lesní 1051, Jilemnice, 514 01
Pavel Koldovský, Poniklá 10
Výherci získávají jednodenní permanentku do našeho lyžařského areálu Homole. Rád
bych také upozornil, že lonští výherci, kteří nemohly výhru v podobě permanentky vyčerpat
kvůli počasí, mají šanci v letošní sezóně. Přejeme Vám hodně sněhu.
Gratulujeme!
A k dnešní soutěži.
Kudy se musí Ježíšek vydat, aby dopravil dárek pod stromeček?
Bludiště si okopíruj, naskenuj nebo vystříhni, najdi správnou cestu, vyznač ji a řešení nám
pošli mailem nebo nech na Obecním úřadě. Máš na to čas do 22.2.2009.
Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, kteří získají pěknou pohádkovou knížku na
dlouhé zimní večery.
Těšíme se na Vaše odpovědi!

Soutěž připravila Bára Konvalinková
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Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši
– r. 1939, pokračování
Na začátku r. 1939 vládla mezi Čechy
v zabraném území stísněná nálada. Běžný život
sice pokračoval v každodenní práci, v péči
o rodinu, ale všichni se obávali, co další dny
a měsíce přinesou.
Hned po Novém roce bylo českým občanům v zabraných území umožněno tzv. optování. Mnichovská dohoda jim totiž garantovala právo opce (jedná se o právo rozhodování
osob mezi státním občanstvím dvou či více
států, zejména při změně státního území), a to
v paragrafu 7. Ten stanovil: „Zavede se opční
právo pro přesídlení do odstoupených území či
vystěhování se z nich, a to během šesti měsíců
ode dne uzavření této dohody“. Všichni Češi,
kteří se narodili v Sudetech připojených k Říši,
měli v rodné obci i tzv. obec domovskou. Pokud
se nechtěli automaticky stát říšskými Němci,
mohli se účastnit optování (opce) a pak by jim
byla přiznána československá státní příslušnost
a přidělena domovská obec v ČSR, do níž by se
mohli případně vystěhovat.
Každý Čech, jenž se rozhodl, že nechce být
říšským Němcem, musel vyplnit žádost o opci,
doložit ji křestním listem, propouštěcím listem z české školy, u manželů dále oddacím
listem a případně i křestními listy dětí. Rozhodnout se zda optovat či nikoliv nebylo pro
lidi v zabraném území jednoduché. Pokud
by se chtěli skutečně vystěhovat, znamenalo
to opustit určitou ekonomickou jistotu, přišli
by o nemovitý majetek, který by samozřejmě
v Sudetech zůstal, proto se velmi rozmýšleli.
Navíc němečtí úředníci nejen v Poniklé různými způsoby bránili optování, např. nechtěli
vydávat propustky přes hranici. Dokumenty se
totiž musely donést advokátům do Vysokého
n. Jiz. nebo do Jilemnice, ti opční žádosti shromažďovali a dále posílali na ministerstvo vnitra ČSR. Další vývoj událostí ukázal, že optování v podstatě nemělo valný význam. Mělo
skončit v dubnu 1939 a to československý stát
už neexistoval. Ale je dokladem toho, že se lidé

neváhali k československé státnosti přihlásit
a pro mnohé to byla i jedna z mála možností,
jak dát najevo odpor proti násilnému zabrání
a čelit germanizaci. Mnozí ale z různých obav
a nejasností stran svého budoucího právního
postavení a možného ohrožení svého majetku
se optování vzdali. Například v Poniklé optovalo kolem 30% českých občanů. Paradoxem
je, že tzv. opční osvědčení pro ČSR lidé skutečně dostali, ale stali se státními příslušníky
Protektorátu Čechy a Morava.
Hned od ledna 1939 začaly do života občanů vstupovat příkazy a rozkazy úřadů, které
nepříznivě měnily jejich představu o budoucnosti. Již 17. ledna 1939 byl vypraven z Poniklé
po lékařských prohlídkách první nucený pracovní transport. Tak se náhle ponikelští muži
různého stáří (zřejmě záleželo na profesi) ocitají, odtrženi od rodin, např. v Hamburku, aby
zde proti své vůli pracovali pro Říši. K dalším
změnám patří také přestěhování pošty 1. února
1939 (do středu obce se již nevrátí). Celkově se
rozhodování o dění v obci přesouvá do dolení
části k hlavní silnici.
Svůj nesouhlas s poměry projevují
Češi nejrůznějším způsobem. Jsou strhávány
německé vyhlášky, dopravní značky s německými nápisy se ocitají v Jizeře atd. Ponikelský
„bürgermeister“ však vládne obci v přísném
nacistickém duchu. Jeho horlivost postihnout
jakýkoli náznak českého vlastenectví byla až
posedlostí. Dokladem byla příhoda se „lvíčky“
na čepicích a opaskách ponikelských hasičů.
Tento spolek byl jako jeden z mála z bezpečnostních důvodů povolen, ale jeho činnost
byla kontrolována starostou i četnictvem. Vše
se událo 8. března 1939. V ten den se konal
pohřeb člena hasičského spolku, Josefa Jindřiška. Hasiči měli uniformy, na nichž byl odznak
se lvem, ten byl pro všechny samozřejmě symbolem ČSR. Knappe si to zřejmě uvědomil
a poslal dopis veliteli p. Holubcovi, v němž
nařídil, aby všechny „lvíčky“ ještě na hřbitově
od hasičů vybral a shromáždil u sebe. V nastalém shonu okolo pohřbu velitel dopis přečetl
později, ale to už „lvíčky“ z uniforem nějak
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„záhadně“ zmizely. V rukou velitele se jich
ocitlo jen několik a ty odnesl na obecní úřad,
kde i četníci byli v plné pohotovosti. Knappe
zuřil. Nazval to provokací. Někdo si dovolil
nesplnit jeho nařízení. To si odskáče . Hrozil
soudem, koncentračním táborem... Následující dva dny zesílil četnickou stráž, postavil se
do jejího čela a prohlížel domy hasičů. Osobně prolézal skříně, půdy. Hasiči museli ukázat uniformu. Byl připraven odznaky osobně
servat. Ale „lvíčka“ nenašel u žádného z nich.
Všichni mlčeli, nikdo neprozradil, kam hledané zmizelo. Knappe odtáhl s nepořízenou. I to
byl příklad drobného odporu a příkladné sounáležitosti. Stačil jeden donašeč a mnozí by se
ocitli ve vězení za maření úředního nařízení.
Postupně však přicházely další úřední příkazy, které vlastně měly měnit české prostředí na německé. Ještě v březnu museli všichni
sejmout česká označení firem a obchodů
a nahradit je německými, dřevěná německá
tabule zakryla kovová písmena českého názvu
na škole. Byl to smutný pohled a mnohým vháněl slzy do očí. V těch chvílích se zdálo, že to
už tak zůstane.
(pokračování příště)
Zdena Jandurová

Kronika 1958
Čtení z obecní kroniky - rok 1958 –
doslovně jsou události kronikářem popsány
takto:
Rok 1958 začal mírnou zimou se značným množstvím sněhu, který způsobil i škody
na střechách. Silnice na Jestřabí je nesjízdná,
v druhé polovině měsíce je větší zima, nejvyšší teploty – 21°C , 55 cm sněhu. 1. února byl
v kantýně pořádán dělnický ples, kdo přišel
později, neměl již kam sednout, a proto se
mnozí vraceli. Obdobně hojně navštěvované jsou i ostatní plesy, zábavy, kulturní akce
a přednášky pořádané v obci. Pořadatelé
dnešních akcí mohou jen závidět.
Ještě v březnu byla silnice nesjízdná, stejně jako v lednu, na konci měsíce je na Jestřabí ještě metr sněhu. Počátkem měsíce dub-
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na pracuje zemní vrtačka na Hůře, zjišťuje
složení půdy. JZD Roprachtice láme kámen
na Přívlace v koleně pod Kosťovárnou na
stavbu kravína.
Dne 5. dubna byly zahájeny práce s přístavbou školy.
V předvečer 1. máje byl lampionový průvod a vatra na Skřibech. Na májovou manifestaci v Jilemnici se jelo zvláštním vlakem. Celý
měsíc květen byl hodně proměnlivý a počasí
bylo nestálé. Polní práce nejsou hotovy, hlavně brambory ještě nemá JZD zasázeny.
Dne 1. června v neděli podnikli včelaři
autobusový zájezd do Liběchova na státní včelín, prohlídka účastníky zájezdu však neuspokojila. Cesta pokračovala dál na hrad Kokořín, kde museli účastníci zájezdu na hradbách
proběhnout přilétnuvším včelím rojem, který
se tam usazoval. V červenci byly v Jilemnici
pořádány závody v požárním cvičení v rámci okresu. Naše družstva žáci, žákyně, muži,
ženy se umístili první. Dne 4. července hlásila
se Jizera silným hukotem a zaplavovala mnoho luk u svého řečiště. Přitom vzala mnoho
dříví různého druhu. Týž den byly hlášeny
zátopy celé republiky. Během měsíce července
staví JZD v horní části obce drůbežárnu.
1. srpna v noci přišla bouře, při které
vichr za 2 minuty zničil mnoho stromů. Zlomil lípu
u Kučerů a u Holubce Michala „Urbanů“,
dále Libišovi zničil ovocný sad, vyvrátil lípu
u Holubce Oldřicha, Holubce Soběslava „Jindráčků“ a stromy u Šíra řezníka, zlomil buk
na hřišti. 18. září vznikl požár v dílně u Hornů. Vzňala se acetonová barva, se kterou se
pracovalo poblíž kamen, ve kterých se topilo,
oheň byl brzo uhašen a nezpůsobil zvláštních
škod.
Dne 16. a 17. října směrem od Jestřabí až
po kostel leží sníh. Bylo započato s instalováním ústředního topení ve škole, práce provádějí závody ze Smržovky.
V listopadu uspořádala Osvětová bese-
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da přednášku o Bruselu. Cestu do Bruselu a
celou světovou výstavu v městě obšírně a velmi zajímavě vylíčil Otakar Fišera, který se
výstavy zúčastnil, tento zájezd mu byl udělen
podnikem za dobrou práci při jeho vedení.
Zima počala natvrdo počátkem měsíce
prosince, koncem měsíce skončila Generálkovna Preložka svoji činnost, veškeré strojní a ostatní zařízení je stěhováno do Horní
Rokytnice, tam se budou od nynějška provádět opravy textilních strojů. Co bude u Preložky není rozhodnuto, jedná se o přeměně na
bytové jednotky.
Situace v obci v roce 1958:
Předseda Lukeš Bohuslav
Tajemník Kubín Jindřich
Ředitel školy Josef Malínský
Lékař ordinuje 3x týdně, zubní technik
Pecháček dojíždí z Rokytnice 3x týdně, funkce obecního posla byla zrušena na základě
rozšíření obecního rozhlasu. Koncem roku
bylo v obci 10 televizorů, dojíždělo se autobusem na všechna divadelní představení, které
hráli ve Vysokém herci z Liberce. V obci je
ještě 5 zemědělců, kteří dosud nevstoupili do
JZD
čerpáno z obecní kroniky

Kronika 1983
Tak, jak se vydařil loňský rok, na to budeme asi dlouho vzpomínat. Již od počátku roku
prakticky stále prší, a když napadne trochu
sněhu, následující den ihned roztaje, tak se
to opakuje celý měsíc. I přes špatné sněhové
podmínky proběhly v Poniklé závody ve slalomu u koupaliště. Závodníků z řad dětí i těch
odrostlých bylo dost, závodili se zápalem a
nebyla nouze o pěknou podívanou. Největšímu zájmu se těšili závodníci v historických
kostýmech.
Ještě v únoru proběhly závody v běhu
na lyžích a ponikelské rejdovačky. Při těchto
závodech byl představen nový prototyp rejdo-
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vaček poháněných automobilovým motorkem
s leteckou vrtulí. Na závěr zimy ještě stavění
sněhuláků a závody na pytlích.
Vyhláškou Východočeského krajského
národního výboru byla obec Poniklá určena
jako středisková obec v oblasti Krkonoš s rozšířenou působností na úseku vodního hospodářství, školství, zemědělství, hospodaření
s byty a neb. prostory, dopravy, sociálního
zabezpečení a požární ochrany.
Od 1. srpna je uzavřeno místní kino, probíhají zde stavební úpravy a generální opravy
promítacích strojů. Uvažuje se o rozšíření filmového plátna na promítání filmů formátů
1:1,66. Vedoucím kina se stává Ladislav
Scholz.
10. září byla slavnostně otevřena MŠ.
Po slavnostním přestřižení pásky si všichni
prohlédli světlé a moderní prostory školky.
Zároveň byla zrušena MŠ v budově základní
školy.
TJ Sokol Poniklá pořádá 1. 10. již třetí ročník přespolního běhu, sešlo se téměř
130 závodníků.
K 1. 9. došlo ke změně ve funkci ředitele
školy v Poniklé, ředitelkou školy se stala paní
Věra Jeriová.
V předvečer silvestrovského den předvedli ochotníci divadelní zpracování povídky
O Aucassinu a Nicoletě.
31. 12. uspořádali požárníci silvestrovský
běh. V tomto roce proběhlo 5 večerů při svíčce
Na téma:
S verši Františka Jerie
O malíři Jaroslavu Skrbkovi
Muzikanti Vít a Karel Tuláčkovi
S flašinetem a hracími strojky
O historii Poniklé
Obec měla k 31. 12. 1296 obyvatel, předseda Jindřich Kubín, uvolněný tajemník Josef
Šafránek, narodilo se 20 dětí a bylo uzavřeno
17 sňatků.
Toliko nejzajímavější z událostí zapsaných
v kronice obce Poniklá za rok 1983.
čerpáno z obecní kroniky
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Inzerce

Autodílna
Pavel Paska a syn
Poniklá 171
Tel:736 540 151 604 589 780
email: pavelpaska@seznam.cz

x Opravy silniþních vozidel vech znaþek prodej náhradních
dílĤ na vechny typy vozidel
x Prodej autokosmetiky a olejĤ AGIP
x PĜíprava vozidel na STK zajitČní STK a EMISÍ
x Autoklimatizace - vekerý servis nejmodernČjí technologií
( PlnČní,výmČna ,þitČní,opravy )
x Renovace brzdových kotouþĤ,bubnĤ
x Autodiagnostika
x Opravy elektroinstalací vozidel
x Opravy motorĤ,výmČna a nastavení ventilových rozvodĤ vech typĤ vozidel
x Renovace ventilĤ + ventilových sedel
x OetĜení spodkĤ + dutin vozidel
x BČné ND na skladČ(akumulátory,brzd. Desky,výfukĤ,Ĝídících þepĤ,filtrĤ vech typĤ
vozidel,atd.)
x Výroba brzdových trubek na míru
x Montá taných zaĜízení na vechny typy vozidel s certifikátem
x Optické seĜízení svČtel
x Geometrie

TANEýNÍ
KROUEK

Hip hop a street dance - TANEþNÍ STYL
VYCHÁZEJÍCÍ Z PROSTĜEDÍ AMERICKÝCH ULIC

Disko dance

Chcete se vyĢádit, pokecat, zatanĀit ????

PĢihlaste se ... krouek nejen pro dďvĀata-

První schĪzka : 6. 11. 2008 v prostorách koly

od 14 : 00 hod,

jinak vdy ve Ātvrtek
od17:30 hod, po dohodď monost stĢeda nebo úterý.
SchĪzka není závazná, mĪete se pĢijít podívat, popovídat a rozhodnout se.
PĢihláky dostanete ve kole, nebo na obecním úĢadď, kde je také mĪete odevzdat.
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