pod horami
Zpravodaj obce Poniklá

květen - červen 2013
ročník XLII, číslo 161
www.ponikla.cz

Pod horami - květen - červen

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
dnešní úvodník bude poněkud kratší, neb jsem prostor ponechal panu
vrátnému. Snad bych zde akorát slíbil, že pokud někomu chybí obrázky
z letošního pohádkového lesa, nemusí
si zoufat, protože fotoreportáž Miloše
a Lenky Hájkových otiskneme v příštím čísle. A jestli se někomu z Vás podařilo ulovit nějaký obzvláště luxusní
snímek, tak mi ho prosím pošlete. Reportáž bude alespoň složena z více autorů, třeba bude takřka lidová.
Nu, za naši redakci Vám přeji pěkný
konec léta (pouť už je za dveřmi).
Marek Kulhavý - redaktor

Letní tábor SDH Poniklá se blíží
Odjíždíme už v sobotu 3. 8. 2013. Tábor
bude týdenní a strávíme ho u Stříbrného rybníka u Hradce Králové. Cena je
2.400,- Kč.
Přípravy jsou v plném proudu, vedoucí
dolaďují program. Zbývá několik posledních volných míst. Pokud jste rodič,
který uvítá týdenní hlídání dětí, přihlašte
je. Pokud jsi dítě, co tuší, že se začátkem srpna bude doma nudit, přihlaš se.
Přihlášky i podrobnější informace jsou
na hasičských stránkách sdh.ponikla.
cz, také na obecních stránkách www.
ponikla.cz a vyšly také v minulém čísle
Pod horami.
Informace též na tel. čísle 775-950-973,
na mailu JJirous@seznam.cz, nebo
osobně na hasičské poutní zábavě v sobotu 27. 7. 2013 večer, před hasičárnou,
asi budu u vstupu.
Vedoucí, vrátný
J. Jirouš
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Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
- inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
- inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
- inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
- inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany kandidující v Poniklé)
- inzerce politika jiná:
nelze
- inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se
informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Titulka - Jarní vítání občánků
foto: Lenka Hájková
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Obecní hlásný

Obecní hlásný
Vážení sousedé,
první zprávou dnešního informačního servisu budiž radostné oznámení, že paní místostarostka před několika dny povila dcerušku
Amálku, pročež o zásadním dění v obci Vás
dnes budu informovat pouze já. Jelikož většina
nejdůležitějších událostí je popsána hned ve
dvou zápisech zastupitelstva obce, rozvedu
zde jen několik dalších sdělení hodných zpráv.

Velká voda
Jizera i všechny naše potůčky se k nám zatím letos chovají s maximální obezřetností.
A tak pouze při první červnové vlně zasahovali preventivně naši hasiči u Zemánkových

Protipovodňová hráz v Nové Vsi.
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pod splavem, kde připravili pytle s pískem
pro případ dalšího vzdouvání burácivých
vod. Přestože se Jizera nakonec vešla do
svého řečiště, děkuji hasičům za jejich
popůlnoční zásah. Jelikož si celostátní média
ve všem tom zobrazování stavění mobilních
protipovodňových hrází v Praze, Ústí apod.
nevšimla obdobného projektu v Nové Vsi,
napravujeme toto opomenutí alespoň v našem
periodiku. Protipovodňová hráz, chránící zejména stavení pana Stránského před rozmary
Kákovského potoka, si nezadá s obdobnými
stavbami na Labi a Vltavě.
Přestože již poškození povodněmi „schází
z očí“ (zejména vlivem turbulencí na politické scéně), doporučuje obec Poniklá i nadále
svým občanům podpořit zatopené oblasti

foto: Jarmila Stránská
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prostřednictvím charitativních peněžních
sbírek – viz zvláštní strana tohoto zpravodaje.

Obecní web
Všechny návštěvníky našich internetových
stránek bych rád upozornil na novou funkční
kameru na Tuláčkově návsi, která nabízí
podrobnější náhled na dění před školou. Novinkou jsou rovněž postupně zveřejňované
videoreportáže o nejvýznačnějších událostech
ve vsi, které pro všechny obce Svazku Jilemnicka připravují studenti jilemnického gymnasia pod vedením Mgr. Krále. A pro připomenutí
uveďme, že jednou z nejvhodnějších cest k informovanosti o aktuálních akcích v Poniklé je
přihlášení se k odběru informativních e-mailů
z ponikelských internetových stránek.

Obecní hlásný

Cesta Homole a kaštan
Dokončována je rekonstrukce místní komunikace od Vaníčků k bytovce u kaštanu
celkovým nákladem 355 881 Kč. Akce je
součástí podpořeného projektu z Programu
obnovy venkova Libereckého kraje, na který
obec získala grant ve výši 182 tis. Kč. Jen
pro připomenutí, v loňském roce byla z této
dotace financována oprava části komunikace
k mateřské škole. Celkové náklady opravy
obou úseků komunikací dosahují 638 205 Kč.

Nepomukové

V současné chvíli pracují restaurátoři na generálních restauracích obou kamenných soch
svatého Jana Nepomuckého, které ve vsi
máme. Náves by již
v době pouti měla zdobit panem Sklenářem
opravená
kulturní
památka sv. Jana Nepomuckého včetně kopií
zcizených
andílků,
přívlacký
Nepomuk
bude dokončen také do
pouti. Každá z restaurací vychází z jiného
konceptu, kdy Nepomuk na návsi bude
mít barvu přírodního
kamene,
zatímco
přívlacká socha naváže
lehkými
barevnými
tóny na barokní tradici
kolorovaných
soch.
V srpnu nebo září slibuji zájemcům komentovanou
procházku
– návštěvu všech tří
velkých ponikelských
soch Jana Nepomuckého
(včetně toho dřevěného
Svatý Jan Nepomucký na Přívlace je již téměř zrestaurován.
v kostele). Vycházka
foto: Tomáš Hájek
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bude včas plakátována.

Kompostování
Červenec (nebo nejpozději srpen - vzhledem
k problémům v dodávkách technologií) je
měsícem, kdy bude spuštěn dosud největší
společný podnik dvaceti obcí a měst na Jilemnicku. Tři konterjnery na „zelený bioodpad“
budou umístěny „Za farou“, „Na Huderově“
a u přívlackého hřbitova. Níže přepisuji (a notně
redukuji) základní teorii a filosofii komunitního
kompostování:
Bioodpad je zkrácený název pro biologicky
rozložitelný odpad. Zákon o odpadech definuje
bioodpad jako jakýkoliv odpad podléhající rozkladu za nebo také bez přítomnosti vzduchu
(aerobně nebo anaerobně). Technologie, která
potřebuje pro zpracování bioodpadu vzduch, je
kompostování (technologie bez přístupu vzduchu
jsou například bioplynové stanice). Bioodpad je
nutné z důvodu ochrany životního prostředí řešit,
protože jeho vlastnosti při skládkování způsobují
emise především skleníkových plynů. Bioodpad
je součástí směsného komunálního odpadu, který
produkují občané. Podíl bioodpadu ve směsném
komunálním odpadu se pohybuje průměrně v
rozmezí od 40 až do 60 %. Mezi bioodpad patří
biologicky rozložitelné odpady z domácnosti,
zahrad a veřejné zeleně obce. Cílem odpadového hospodářství v obcích je odklonit - vytřídit
bioodpad ze směsného komunálního odpadu,
aby se nedostal na skládku, kde má uvedené
negativní vlivy na životní prostředí, a zároveň
se využila jeho kvalita - jako jsou živiny vhodné
pro výživu rostlin a organické hmoty pro udržení
půdní úrodnosti.
Ne veškerý biologicky rozložitelný komunální
odpad je vhodné třídit. Pro produkci kvalitního
kompostu - někdy nazývaného zeleného kompostu - se většinou samostatně sbírají následující
bioodpady :
- z domácností: především zbytky ovoce a zeleniny, kávová sedlina, čajové sáčky, zbytky pečiva,
skořápky z vajíček a ořechů, lepenka, papírové
kapesníky, ubrousky, zvadlé květiny, zemina z
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květináčů, podestýlka domácích býložravých
zvířat, zbytky vařených jídel neživočišného
původu (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky
apod.),
- ze zahrádek : travní a dřevní hmota, listí, zbytky
rostlin, ovoce a zeleniny, plevelné rostliny, piliny,
hobliny, kůra, popel ze dřeva, peří, chlupy, vlasy,
zemina.
Bioodpad, který se netřídí, je bioodpad obsahující zbytky živočišného původu. Do kontejnerů
na bioodpad tedy rozhodně nepatří zbytky jídel
(tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat,
znečištěné piliny a také samozřejmě všechny
další biologicky nerozložitelné odpady. (Zdroj:
Svazek měst a obcí Jilemnicko)
Oproti původním předpokladům byly svazkem
zakoupeny kontejnery, které nejsou bezvýhradně
uzamykatelné. Proto nás čeká zajímavý sociologický pokus na téma ZODPOVĚDNOST.
Zanášením kontejnerů na zelený bioodpad
nežádoucími složkami komunálního odpadu
(viz výše) by byla znehodnocena celá zakládka
kompostu několika obcí na společné komunitní
kompostárně! Pouze stoprocentní ohleduplnost
všech sousedů bude znamenat funkčnost systému.
Kontejnery budou na svých stanovištích
umístěny permanentně, jejich svoz bude probíhat
jednou za čtrnáct dní směnou za prázdný kontejner, nebo pouze přeložením odpadu do pojízdného drtiče – dle míry naplněnosti. Kompostárna
pro Poniklou, Jestřabí, Benecko a Vítkovice stojí
ve Vítkovicích. V případě Vašeho zájmu o odvoz
většího množství zeleného bioodpadu, případně
Vašeho zájmu o vzniknuvší humus, sledujte internetové stránky (nebo další zpravodaj), kdy
již bude postupně zpřesněn postup pro takovou
eventualitu.

Nabídka volného bytu
Obec disponuje volným malometrážním nájemním bytem v bytovce nad požární nádržkou
(čp. 204, za školou, obřadní síň) o celkové
výměře 39,1m2. (pokoj 15m2, kuchyň 10,7m2,
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předsíň 3,1m2, koupelna a WC 4,3m2, sklep
6m2). Bližší informace na OÚ.

Dopravní stavby u I/14
Mnozí Ponikeláci se zájmem sledují stavební dění na obou odlehlých koncích našeho
katastru u hlavní silnice I/14. Stavební ruch
probíhá v Mladkově, kde jsou rekonstruovány odvodňovací žlaby a opěrné zdi. Zásadní
rozšíření jízdní dráhy však nelze i přes poměrně
náročné odstraňování skalních výstupů očekávat.
Vzniknuvší prostor je určen pro odvodňovací
zařízení a alespoň náznak dosud absentujících
odstavných ploch. Častá otázka občanů stran
narovnání trasy „Dlabolova kolena“ u rybárny je
lidově řečeno u ledu. Ve střednědobých koncepcích se s ní i přes naše urgence nepočítá. Že tak
zůstává trasa této frekventované silnice sevřena
ve své původní archaické linii z roku 1856,
nepříjemně zaskočilo třeba i tahač převážející
nosníky na další větší stavbu – výměnu mostu
pod Nístějkou. Silnice byla zablokována celé
odpoledne a večer, nicméně nakonec se podařilo
transport uskutečnit. Na Mlejnka tak již brzy
povede nový krásný široký most. Poněkud
trpčí konstatování však zní, že s opravou cesty
od tohoto mostu dále na Vysoké se jednoduše
nepočítá, a ona tak zůstane dále ve své nynější
podobě!

Obecní hlásný
KRNAPu i povodně v části rychlostních zkoušek
v okolí Rudníku). Zklamání nad celkovým negativním přístupem i v předvídatelných a dohodnutých aspektech závodu ze strany organisátorů
rally je tak alespoň poučením do budoucích let.

Pohádkový les
Výkladní skříní ponikelských akcí pro děti je
vedle Dětského dne (pořádaného SDH Poniklá)
zejména Pohádkový les, který spojenými silami
organisují snad všechny ponikelské spolky. Však
také obsloužit 350 dětí (!) plus jejich násobně
větší doprovod, je již opravdu logisticky náročný
úkol. I letos tak několik desítek dobrovolníků
obětovalo svůj čas a propůjčili se býti v posici organisátorů a pohádkových postaviček
dětskou radostí. O věhlasu akce asi nejlépe vypovídá fakt, že v cílové dětské skupině od 2 do
9 let žije v Poniklé jen asi šestina (sic!) všech
přihlášených. Děkuji všem, kteří letos pomohli
této velkolepé akci a těším se na jejich náklonnost této myšlence i v dalším roce.
Tomáš Hájek, starosta

Rally Krkonoše
Řev mnotorů a kvil pneumatik vstoupil do jedné
ospalé ponikelské soboty, když od návsi směrem
k Jestřabí meřily sílu svých vozů posádky Rally
Krkonoše. Na jedné straně potěcha pro nemalou skupinu příznivců motoristického sportu,
na straně druhé omezení pro část lidí bydlících
v horní čtvrtině vsi. Někdo holky, jiný vdolky.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a leckdo se dobře
pobavil! Nemohu však v tomto článku nezmínit své hluboké rozčarování nad přístupem
organisátorů k zajištění akce a zejména na příkrý
nesoulad jejich slibů a jejich následného (ne)
plnění. Měl bych snad i pochopení pro mírně
chaotickou přípravu akce (zasáhly do ní omezení

CIRKUS BUDE!
Artistická skupina Mistral Vás zve
na generální zkoušku své nové
show, která se specifikuje na
vystoupení artistů akrobatů a dalších umělců.
Vstup zdarma!
V Kantýně v neděli 11. 8. 2013 od
15.00.
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Zastupitelstvo

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 25. 4. 2013
19. zasedání ZO proběhlo dne 25. 4. 2013
od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Poniklá.
Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.
cz.

1) Zahájení
19. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
12 zastupitelů (omluveni: K. Kavánová,
A. Šedá).

2) Areál Homole
Na minulých zasedáních ZO byla započata
diskuse o prodloužení nájmu areálu Homole
firmě Čerpadla Vrchlabí. Firma požádala
o prodloužení nájmu o dalších 10 let (tj. mezi
lety 2021 a 2031) vzhledem k plánovaným
investicím. Na základě pověření ZO proběhly
konzultace s majiteli pozemků, jejichž nájem
by musel být také prodloužen. Dohodu odmítá paní Cejnarová, která dlouhodobě usiluje
o prodej svých pozemků jako celku, požaduje
20 Kč/m², nabízí možnost rozložení splátek
na 10 let. Celková výměra jejích pozemků
činí 92 627 m². Pozemky lze rozdělit do čtyř
celků, vlek zasahuje do velké části jednoho
z nich, do dalšího zasahuje malou částí vtokový objekt za koupalištěm.
Starosta předložil zastupitelům k diskusi
otázky, zda zajistit provoz a prodloužení
smlouvy za cenu pro obec velké investice
a případně stanovení mantinelů pro další jednání o ceně i rozsahu případné koupě.
Diskuse:
Nejprve dostali slovo zástupci Čerpadel –
finanční prostředky firmy jsou také omezené
a raději by investovali do vylepšení areálu,
již investované prostředky se zatím nevracejí.
Zastupitelé se shodli na nutnosti dalšího jednání s paní Cejnarovou – předložit jí nabídku
obce na odkoupení pouze části pozemků a za
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nižší cenu, a také by si obec měla nechat vypracovat odhad reálné hodnoty pozemků.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá pověřuje starostu zajištěním:
1) nacenění pozemků nabízených paní Cejnarovou soudním znalcem 2) jednáním
s předsedkyní HD Krakonošův ranč Alenou
Šedou o případném odkoupení části pozemků
HD Krakonošův ranč 3) přípravou několika
návrhů přípustné koupě všech pozemků či jejich částí do příštího ZO.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Kubín

3) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 1. 3. do 25. 4. 2013
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
P. Gembická se dotázala na zájem
o prodloužení vodovodu ke Kláře (v minulosti nebyl) – nyní mají zájem všichni, alternativní zdroje jsou problematické. Dále se
p. Gembická dotázala na nejasnost ohledně
kalkulace úspory na topení v čp. 266 a 267
(maštal). Starosta vysvětlil, že se pracuje na
dvou alternativních scénářích: 1) úspora 10 15% při investici cca 200 tis. Kč vylepšením
stávající technologie a za 2) vyšší úspora při
vyšší investici dálkovým vytápěním z nové
kotelny v Kantýně – tato varianta je v těchto
dnech dopočítávána. Je pravděpodobné, že se
ukáže výhodnější nabídka druhá, ale pro jistotu jsou kalkulovány obě.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 1. března
2013 do 25. dubna 2013.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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Zastupitelstvo

4) Rozpočtová změna 1/2013
Na příjmové straně rozpočtu došlo k navýšení
o 407 660 Kč (dotace na VPP, pečovatelskou
službu, volbu prezidenta a daň z příjmu za
2012 za obec), na výdajové straně byly upraveny ve stejné výši položky – daň z příjmu
za obec za 2012, par. 3113 základní škola
(úroky z úvěrů na tělocvičnu a zateplení,
provoz tělocvičny mimo školní dobu, neprominuté penále z dotace na stavbu 1. etapy
tělocvičny).
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č.1/2013: navýšení příjmů rozpočtu o 407
660,- Kč, navýšení výdajů rozpočtu o 407
660,- Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Provoz MŠ byl v roce 2012 dotován částkou
450 000 Kč. Byly provedeny drobné opravy za 14 000 Kč (nátěr podhledů balkonů,
oprava plotu) + práce obecních zaměstnanců.
Hospodářský výsledek ke konci roku 2012
činil + 36 264,45 Kč.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje kladný hospodářský
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Poniklá za rok 2012
ve výši 36 264,45 Kč a schvaluje převedení
této částky ve výši 16 264,45 Kč do účtu 414
(rezervní fond) a částky ve výši 20 000,- Kč
do účtu 411 (fond odměn).
Hlasování:
Proti
0

Schváleno

Provoz ZŠ byl v roce 2012 dotován částkou
1 515 000 Kč + úroky 160 000 Kč (zateplení,
tělocvična) + 38 000 Kč (pozemky tělocvična)
+ 64 000 Kč (doplacení technologie na skládání paliva) + cca 50 000 Kč (úprava hřiště
před tělocvičnou, přepojení kanalizace za
školou) + práce obecních zaměstnanců.
Hospodářský výsledek základní školy činil ke
konci roku 2012 -105 775,85 Kč. Důvodem
pro ztrátový výsledek je snížení příspěvku
z krajského úřadu a proúčtování příspěvků
dojíždějícím školákům.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje převést ztrátu - zhoršený
výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Poniklá za rok 2012 ve
výši 105 775,85 Kč na účet nerozdělený zisk,
neuhrazená ztráta z minulých let (SÚ 432).
Hlasování:

5) Hospodářský výsledek MŠ za
rok 2012

Pro
13

6) Hospodářský výsledek ZŠ za
rok 2012

Zdržel se
0

Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Dotace – přehled aktuálně probíhajících a budoucích projektů
Přehled akcí z dotací a žádostí o dotace,
čekajících na schválení:
Restaurace kulturních památek Přívlaky
– MAS (Nepomuk a Pomník padlým) Schváleno: dotace 193 500 Kč / vl. podíl min.
84 000 Kč, proběhne do konce srpna 2013.
Rekonstrukce místních komunikací v obci
Poniklá – POV - LK (u MŠ a ke kaštanu)
Schváleno: dotace 182 200 Kč / vl. podíl
min.182 200 Kč (u MŠ proběhlo 2012, ke
kaštanu do 6/2013)
Snížení energetické náročnosti a změna zdroje tepla objektu kulturního domu v Poniklé
– OPŽP (zateplení, okna, nový kotel) Schváleno: dotace 3 713 752 Kč / vl. podíl min.
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485 140 Kč (probíhají konečné přípravy pro
výběr. řízení, realizace září a říjen 2013)

příprava projektu – celkový objem cca
200 000 Kč (probíhá podrobnější nacenění).

Pečovatelská služba – MPSV (provoz) Schváleno: dotace 185 000 Kč (v průběhu roku
2013)

Diskuse:
P. Gembická se dotázala, zda projekt zateplení Kantýny zahrnuje i případné vnitřní
úpravy jako výmalbu – ne, dotace je vázána
pouze na snížení energetické náročnosti, tzn.
vnější zateplení stěn a stropů, nová okna,
dveře a nové kotle. Úpravy interiéru – nákup
židlí a stolů řeší další dotace, jejíž žádost bude
předložena po dnešním schválení (viz usnesení). Další úpravy vnitřku kulturního domu
jsou předpokládány na rok 2014, u příležitosti
150 let ponikelského ochotničení. P. Hájková
se dotázala na realizaci radarů v případě
neúspěchu dotace z obecního rozpočtu –
pokud letos dotace nedopadne, bude v roce
2014 realizováno z obecního rozpočtu.

Varovný protipovodňový systém – MŽP
(obecní rozhlas, povodňové čidlo – součást
spol. projektu s Jabloncem nad Jizerou) Schváleno: dotace 1 170 000 Kč / vl. podíl min.
130 000 Kč (proběhne v r. 2013)
Revitalizace sv. Jana Nepomuckého v Poniklé – III. etapa – GF LK 7.2 (závěr. část –
restaurace sochy a její vrácení na náves
včetně andílků) Podána žádost o 138 076 Kč
/ vl. podíl 59 176 Kč (proběhne i v případě
nepřiznání dotace v r. 2013)
Pečovatelská služba Poniklá – GF LK 5.1
(provoz) Podána žádost o 98 000 Kč / vl.
podíl 42 000 Kč (proběhne i při nepřiznání
dotace)
Pořízení požární techniky JSDH Poniklá
– GF LK 5.1 (GSM svolávač a 9-ti místný
automobil VW) Podána žádost o 121 212 Kč
/ vl.podíl 81076 Kč (v případě nepřiznání
dotace proběhne 2013 v omezeném rozsahu
– GSM svolávač)
Bezpečnost na silnici I. třídy v obci Poniklá
– GF LK 6.2 (ukazatele rychlosti) Podána
opětovná žádost o 96 558 Kč / vl. podíl 41
382 Kč (proběhne 2013 v případě přiznání
dotace)
Snížení energetické náročnosti MŠ Poniklá
– OPŽP (zateplení a okna) Podána žádost
o 2 435 687 Kč / vl. podíl 798 159 Kč
(proběhne v případě přiznání dotace s dofinancováním úvěrem)
Renesance ponikelského kulturního života
– GF LK 2.1 (židle a stoly do Kantýny)
Podání žádosti – pro ZO ke schválení (nebylo
podpořeno v rámci MAS, nyní možnost přes
fond LK) Žádost o 199 000 Kč/ vl. podíl min.
199 200 Kč (realizace 2014)
Restaurace drobných památek – GF LK 8.2
(Pomník padlým Poniklá, kříž na přívlackém
hřbitově, event. Kavánův kříž), probíhá
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Návrh usnesení:
ZO bere na vědomí nutnost pořízení ukazatelů
rychlosti na silnici I. třídy bez obdržení dotace nejpozději v roce 2014.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci
z Programu resortu hospodářského a regionálního rozvoje, evropských projektů a rozvoje venkova, Podprogramu 2.1 – Program
obnovy venkova na projekt „Renesance ponikelského kulturního života“ v celkové výši
398 200 Kč, při vlastním podílu z rozpočtu
obce 199 200 Kč.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Revize územního plánu
V letošním roce musí být ze zákona provedeno
hodnocení funkčnosti ÚP, analýza funkčnosti
a využití jednotlivých ploch bude provedena
s odborem Územního plánování a stavebního
řádu MěÚ Jilemnice. Na zjištěné výsledky by
byla vhodná realizace změny č. 2 ÚP. Za tímto účelem je třeba sestavit komisi pro revizi
ÚP. Zatím není přesný výklad pro již platné
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paragrafy, čeká se na metodiku. Problémem
budou přesuny statusů pozemků, obec se
svými moc prostoru nemá, u soukromých je
dohoda téměř nemožná.
Diskuse:
Zastupitelé se dohodli na složení komise.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje provedení revize
Územně plánovací dokumentace obce Poniklá a prověřuje komisi ve složení J. Čížek, M.
Gembická, T. Hájek, J. Jirouš ml., J. Jirouš,
K. Kavánová, P. Plichta a A. Šedá přípravou
materiálů pro další jednání.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Diskuse
Starosta přednesl informace o projektu komunitních kompostáren – rozjíždí se letos,
bez předchozích zkušeností, pro Poniklou
budou přistaveny 3 uzavíratelné kontejnery
s obsluhou (pravděpodobné umístění: fara,
Huderovo, přívlacký hřbitov). Náklady se budou rozpočítávat mezi 20 zúčastněných obcí
dle počtu vyvážených kontejnerů z dané obce
(kdy cena za kontejner bude stanovena jako
průměrná cena za všechny obce). Začátek
projektu je dobrovolný, ale brzy bude
kompostování zakotveno pravděpodobně
i v zákoně. V platbě by měl být zahrnut
dovoz kontejneru, péče o odvezený materiál
(vzniklý kompost bude moci využít obec a její
občané). Zatím nejsou ani předběžné odhady
nákladů. Problémem bude časový nesoulad
vzniku materiálu s otevřením kontejneru. Starosta představil text obecně závazné vyhlášky
řešící systém svozu rostlinných zbytků.

veřejné zeleně a ploch na území obce.
Hlasování:
Pro
12

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jón

P. Kubín se dotázal na opravu cesty u Jiroušů
(Krakonoše) – opraví pan Petruška co
nejdříve.
P. Gembická přednesla žádost maminek nastávajících prvňáčků o samostatnou třídu –
starosta předá žádost řediteli ZŠ.
Starosta přednesl žádost p. Buchara – firma
Strombuch o možnost vyvážení dřeva z Kavánky na Huderovo – zastupitelé nesouhlasí,
navrhují jednání o možnosti svozu po cestě
kolem Šírových dolů k silnici vedle p. Hlídka.
Na závěr informoval starosta o nejbližších
plánovaných akcích.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

pozemky:
Jan Karásek (Sloupno 158, Smidary)
žádá o prodej části ppč. 982/5 v k. ú.
Přívlaka (bude projednáno na zářijovém
zasedání zastupitelstva obce).

Manželé Kubíkovi žádají o prodej stavebního pozemku ppč. 323/2 v k. ú. Přívlaka (bude projednáno na zářijovém
zasedání zastupitelstva obce).

Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje obecně závaznou
vyhlášku 1/2013, kterou se stanoví systém
komunitního kompostování a systém využití
vzniklého kompostu k údržbě a obnově
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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 20. 6. 2013
20. zasedání ZO proběhlo dne 20. 6. 2013 od
18:00 hod. v zasedací síni OÚ, Poniklá. Zápis
včetně příloh je k nahlédnutí na obecním úřadě
nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
20. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
9 zastupitelů (omluven: A. Šedá, S. Václavíková, M. Gembická, J. Jón, P. Třešňák,
J. Čížek – dorazí později).

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 26. 4. do 20. 6. 2013
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
P. Plichta se dotázal na průchod přes areál
koupaliště – je kompletně ohrazeno. Zastupitelé se shodli, že ačkoliv průchod pro pěší je
možný mezerou, které si ale každý nevšimne,
průjezd v případě potřeby je znemožněn
pískovištěm v cestě, je třeba zajistit nápravné
opatření.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje činnost RO od 26. dubna 2013 do 20. června 2013.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Kubín

3) Hospodaření obce v roce 2012 –
závěrečný účet obce
Audit neodhalil žádná vážná pochybení. Auditor pouze požaduje řazení faktur jiným
způsobem, než umožňuje export dat z účetního
programu obce.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje celoroční hospodaření
obce a závěrečný účet obce za rok 2012 včetně
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zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
obce, kterou vypracoval Ing. Jiří Heršálek,
kontrolor Krajského úřadu v Liberci dne
24. 5. 2013 pod číslem jednacím LK-0151/12/
Her., s výhradou nedostatků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření, a přijímá
následující opatření: Ukládá účetní obce aktualizovat ve spolupráci s firmou Gordic účetní
program tak, aby byl umožněn export evidence
účetních dokladů dle požadavků uvedených ve
zprávě o výsledku hospodaření.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Prodej pozemků stpč. 241
a ppč. 139 v k. ú. Přívlaka
Stpč. 241 v k. ú. Přívlaka – 19m2 – dle KN
zast. plocha a nádvoří – dle ÚP stabilizovaná
plocha bydlení a ppč. 139 v k. ú. Přívlaka –
1131m2 – dle KN zahrada – dle ÚP stabilisovaná plocha bydlení.
Celkem 1150m2 – při užití minimální sazby za
typ těchto pozemku dle ÚP 150,-Kč/m2 by byla
cena celkem 172 500,-Kč (z toho část pozemku pod přístavbou čp. 445 by činila 2 850,-Kč,
zahrada 169 650,-Kč). Návrh užití minimální
stanovené sazby za metr a nezohlednění hodnoty dřevin na pozemcích je zdůvodnitelný
dlouhodobou péčí žadatelky (resp. její rodiny)
o pozemek i faktická nemožnost prodat
pozemky jinému zájemci.
Diskuse:
Přítomný zástupce žadatelky pan Branda
požádal o schválení prodeje hlavně zastavěné
části – stpč. 241. Při stavbě domu byl pozemek zaměřen celý, došlo ale chybě – smlouva
nebyla vložena na katastr. O koupi druhé části
zatím zájem nemá. Zastupitelé se shodli, že
by bylo i tak dobré ošetřit pozemek alespoň
nájemní smlouvou, neboť obecní pozemky
nejsou veřejným prostorem a majitelé domu
tudíž vstupují neoprávněně na cizí pozemek,
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jelikož nemají přístup k domu po vlastním,
pozemek léta udržují. Smlouva bude vyhotovena standardně – na dobu neurčitou s roční
výpovědní lhůtou. Starosta navrhl schválit
prodej i tak, aby žadatelka měla ještě čas na
rozmyšlenou v případě pozdějšího zájmu.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje prodej stpč. 241
v k. ú. řívlaka paní Bc. Marcele Šedivé za
cenu 150,- Kč/m², tedy celkem za 2 850,- Kč.
Nabídka je platná do 31. 12. 2014.
ZO Poniklá schvaluje prodej ppč. 139
v k. ú. Přívlaka paní Bc. Marcele Šedivé za cenu
150,- Kč/m², tedy celkem za 169 650,- Kč.
Nabídka je platná do 31. 12. 2014.
ZO Poniklá schvaluje uzavření smlouvy na
ppč. 139 v k. ú. Přívlaka s paní Bc. Marcelou
Šedivou, a to na dobu neurčitou s výpovědní
lhůtou 1 rok.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Příspěvek na činnost MAS
Přijďte pobejt
Místní akční skupina (MAS) Přijďte pobejt
žádá všechny obce ve své působnosti (22 měst
a obcí) o finanční příspěvek 7,- Kč na obyvatele
na dofinancování zpracovávané strategie rozvoje území – nezbytné k dalšímu fungování
MAS. Vzhledem k předpokladu, že role MAS
bude v další evropské „šestiletce“ posílena
a že prostřednictvím MAS budou rozdělovány
větší zdroje než doposud, je pro území velmi
výhodné udržet činnost místní akční skupiny.
Ponikeláci (obec a její spolky i podnikatelé)
byli z 22 měst a obcí našeho regionu v uplynulých letech dalece nejúspěšnější, když
čerpali prostřednictvím MAS „na hlavu“
téměř 3 tisíce Kč (nejvíce ze všech) a i v absolutním čísle čerpání přes 3 mil. nás přestihla
pouze pětinásobně veliká Jilemnice.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje mimořádný příspěvek

na činnost Místní akční skupiny Přijďte pobejt
ve výši 8 050,- Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0.

6) Vlastní podíl na komunitním
kompostování
Od července 2013 bude spuštěn společný
projekt 20 obcí Jilemnicka – komunitní kompostování. V letošním roce si projekt ještě
vyžádá minimálně následující výdaje:
1. Dodatečné náklady na společnou techniku 12 463,31,- Kč. (Vlastní kontejnery a většinu
podílu na společné technice hradila obec již
v roce minulém, celkem to bylo: 86 187,- Kč)
2. Náklady na provoz systému: Starosta
Rokytnice n. J. (místopředseda svazku) odhadl
náklady na roční provoz systému následovně
(vychází se z paušální ceny za svoz kontejneru
– průměr pro všechny obce; a z nákladů na
překopávání, míchání a zakládku podle počtu
obyvatel obce) – Poniklá – 48 440,1,- Kč.
Diskuse:
P. Kubín se dotázal, zda jsou nějaké odhady na
budoucí množství materiálu – nejsou, počítá
se ale s vyšším objemem v začátcích (vyklizení starých zásob sena apod.), pak se opravdu
neví. Dále se p. Kubín dotázal na dosavadní
náklady na tento projekt – zatím odhadem
cca 7-8 mil Kč. P. Kavánová se dotázala na
stanoviště a otvírací doby – oproti původnímu
záměru (uzamčený kontejner s otvírací dobou) budou kontejnery volně přístupné stále,
stanoviště budou oznámena, předpokládaný
začátek možného vyvážení biologického
odpadu do kontejnerů je začátek července.
Minimálně po dobu 5 let bude tato služba
zdarma (funguje z poskytnuté dotace) a zdarma bude i vzniklý kompost. (19:00 příchod
J.Čížek).
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje poskytnutí podílu
12 463,- Kč na nákup společné techniky
v rámci projektu Komunitního kompostování
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Svazku měst a obcí Jilemnicko a schvaluje
platbu zálohy na roční provoz systému ve výši
48 440,- Kč.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Investiční projekty Kantýna
a Mateřská škola
Obec Poniklá získala na letošní rok významné
dotace na:
A. Snížení energetické náročnosti a změna
zdroje v objektu KD Poniklá (+ centrálního
zásobování teplem čp. 266 a 267). Náklady
celkem: 4 716 244,- Kč, z toho činí dotace 3 713
753,- Kč (79 %). Jedná se o výměnu zdroje
vytápění (2x kotel VSB-4) za dva nové uhelné
poloautomatické kotle a kotel na spalování
propanu. Z rozšířené kotelny v budově kulturního domu budou nově vytápěny dva další
obecní objekty (dům o dvou ordinacích lékařů
a šesti bytových jednotkách a dům o sedmi
bytových jednotkách). V budově kulturního
domu bude provedena kompletní výměna
oken a dveří a bude zateplena fasáda i stropy.
Předpokládaná roční úspora za otop je
100‑150 tis. Kč u dálkového vytápění dvou
domů. Úspory v případě kulturního domu je
obtížné vyčíslit - v případě plného provozu by
se jednalo o 100-150 tis. Kč.
Úspory budou promítnuty do zlevnění tepla
pro nájemce bytových domů, kteří na novou technologii přispívají prostřednictvím
platby nájmu (fond oprav). Pro obec hlavním
přínosem bude technicky zhodnocená budova kulturního domu s perspektivou zisků
z pronájmu (a se snížením vlastních nákladů
na otop při kulturních akcích).
Minimálně 60% vlastního podílu celé investice
bude hrazeno z výnosu bytového hospodářství
– bytového fondu. Prostředky na celou tuto
akci jsou rozpočtovány v rozpočtu obce na rok
2013 včetně přiměřené reservy na vícepráce.
Část Centrálního zásobování teplem (CZT)
čp. 266 (středisko) a čp. 267 (maštal) bude realisována z vlastních zdrojů z bytového fondu.
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B. Snížení energetické náročnosti MŠ Poniklá.
Náklady celkem: 3 206 319,- Kč, z toho činí
dotace 2 401 806,- Kč (75 %).
V budově Mateřské školy Poniklá bude provedena kompletní výměna oken a dveří a bude
zateplena fasáda i stropy. Roční úspora na
vytápění (zemní plyn) je odhadnuta na až cca
100 tis Kč.
Vlastní zdroje na rekonstrukci MŠ nejsou
rozpočtovány v rozpočtu obce Poniklá na rok
2013 a jsou tudíž důvodem k žádosti o úvěr
(viz další bod jednání zastupitelstva).
Na obě tyto akce bude v několika dnech
vyhlášeno výběrové řízení. Je třeba stanovit
komise, a to jednak komise na otvírání obálek
daných veřejných zakázek, a jednak hodnoticí
komise.
Diskuse:
Zastupitelé se dohodli na složení komisí.
Dále navrhli stanovit komisi na posouzení
barevného řešení fasád obou zateplovaných
objektů, navrhované složení: T. Hájek,
L. Scholzová, J. Jirouš ml., M. Gembická,
P. Novotná.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá bere na vědomí informace o akcích „Snížení energetické náročnosti a změna
zdroje v objektu KD Poniklá+Centrální zásobování teplem čp. 266 a 267“ a „Snížení energetické náročnosti MŠ Poniklá“.
ZO Poniklá schvaluje komisi pro otvírání
obálek veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti objektu mateřské školy a kulturního domu v Poniklé“: Ing. Tomáše Hájka,
Ing. arch. Jaromíra Jirouše ml. a Mgr. Veroniku Kuželovou, a náhradníky této komise:
Ing. Davida Tauchmana, Ing. Petru Novotnou
a Alenu Soukupovou.
ZO Poniklá schvaluje členy hodnoticí
komise pro veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti objektu mateřské školy
a kulturního domu v Poniklé“: Ing. Tomáše
Hájka, Ing. arch. Jaromíra Jirouše ml., Ing.
Jana Kubína, Ing. Petra Plichtu a Ing. Davida
Tauchmana, a náhradníky této komise: Lenku
Scholzovou, Jaroslava Čížka, Josefa Bekra,
Bc. Ondřeje Černého a Ing. Martina Šimáčka.
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Zastupitelstvo

ZO Poniklá schvaluje komisi pro otvírání
obálek veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a změna zdroje v objektu
KD Poniklá - kotelna“: Ing. Tomáše Hájka,
Ing. arch. Jaromíra Jirouše ml. a Mgr. Veroniku Kuželovou, a náhradníky této komise:
Ing. Davida Tauchmana, Ing. Petru Novotnou
a Alenu Soukupovou.
ZO Poniklá schvaluje členy hodnoticí komise
pro veřejné zakázky „Snížení energetické
náročnosti změna zdroje v objektu KD Poniklá - kotelna“: Ing. Tomáše Hájka, Ing. Jaromíra
Jirouše, Jaroslava Jóna, Jaroslava Čížka a Ing.
Davida Tauchmana, a náhradníky této komise:
Ing. arch. Jaromíra Jirouše ml., Miloše Holubce, Ing. Petra Třešňáka, Bc. Ondřeje
Černého a Ing. Martina Šimáčka.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Úvěr na vlastní podíl při zateplení a výměně oken MŠ
Info: viz předchozí bod.
Pro tento úvěr se předpokládá sloučení dvou
stávajících úvěrů u ČS a.s. (Hrubé předčištění
ČOV a Zateplení+kotel ZŠ) s novou půjčkou
1 mil. Kč do jednoho úvěru, čímž by mimo jiné
mělo dojít i k nastavení aktuálně výhodnějších
úrokových sazeb u stávajících úvěrů.
Plán s ohledem k nepřenášení dluhů na další
funkční období a s ohledem ke snaze dodržet
tempo oddlužování obce počítá se splátkami:
1. Splátky jistin odpovídající výši stávajících
dvou závazků by zůstaly nezměněny
2. Nově vypůjčený 1 milion korun by byl cele
splacen ve 12 měsíčních splátkách v průběhu
roku 2014.
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá po projednání schvaluje uzavření
smlouvy o poskytnutí úvěru s Českou
spořitelnou, a.s. za účelem financování projektu Snížení energetické náročnosti MŠ Poniklá ve výši 1 mil.Kč a na doplacení stávajících

dlouhodobých úvěrů obce u ČS a.s., s celkovou splatností do 30. 9. 2016, a zajištění úvěru
blankosměnkou rozpočtových příjmů.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Diskuse
Starosta nejprve informoval zastupitele
o návrhu RO: v souvislosti s projektem napojení paní Kronewetterové z čp. 136 na obecní
kanalizaci navrhuje rada obce drobnější investici do páteřní kanalizační sítě – vybudování
větve kolem domu Huškových s potenciálem
napojení domovní přípojky paní Kronewetterové a v budoucnu i dalších obyvatel
tzv. Novotného kopce. Náklady by neměly
přesáhnout 40 tis. Kč.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje výstavbu větve hlavního
řadu kanalizace pro tzv. Novotný kopec.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jón

Pan Čížek se dotázal, zda má obec rezervy na
činnost po odečtení spoluúčastí na projektech
– drobnější havárie obec zvládne, zatím se plní
předpoklad mírně vyšších příjmů obcím ze
státního rozpočtu, odložen byl projekt vodovodu k penzionu Klára.
Pan Kubín se dotázal na rozsah opravy silnice
od Sytové – p. Plichta odpověděl – proběhne
oprava příkopu včetně nových žlabů, opravy
propustí, zpevnění krajnice (bude o něco širší),
a na straně k Jizeře dokončení gabionů a svodidel. Obec odkoupí frézovanku na opravu
svých cest.
Paní Hájková upozornila na kolísání tlaku ve
vodovodním řadu.
Na závěr informoval starosta o nejbližších
plánovaných akcích.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Společenská kronika a jiná oznámení
Úmrtí

Narození květen - červen 2013

22. 5. 2013

Hana Janurová

2. 6. 2013

Július Stojka

18. 6. 2013

Libuše Zemánková

25. 6. 2013

Kateřina Skalská

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea květen - červen 2013
92 let
Zemánková Květoslava
80 let
Jiroušová Jaroslava
70 let
Kadavá Lidmila
Hnyk Karel
Huderová Viera
Farská Zdeňka
Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Svatby květen - červen 2013
11. 5. Matoušek Přemysl a Pajerová Zuzana
1. 6. Kázmer Tomáš a Trundová Jana
8. 6. Martin Jan a Valdmanová Lucie
14. 6. Hamáček Michal a Romaniaková Adéla
21. 6. Zuzánek Petr a Novotná Simona
Blahopřejeme!
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17. 6. František Auersvald
23. 6. Amálie Novotná
Blahopřejeme!

Poděkování
Děkujeme Barborce a Zdeňkovi Ronovým
za upřímnou sousedskou pomoc v hodině smrti pana Julia Stojky.
Zároveň bychom chtěli poděkovat panu
Jaroslavu Čížkovi za velmi citlivý projev při
posledním rozloučení.
Manželka Katarína a děti s rodinami

Vítání občánků
Na jaře jsme přivítali do vsi:
• Anežku Hájkovou
• Aničku Nesvadbovou
• Jarouška Hrbáčka
• Adámka Pecinu (ten se ovšem z oficiózního vítání omluvil)
Za pěkný kulturní program (narychlo obětavě upravovaný a přezkušovaný kvůli nemocem) děkujeme paní učitelce Holubcové a jejím mladým umělkyním (těm, které vystoupily, i těm, kterým to nemoc nedovolila).
Všem novým občánkům přejeme, ať se
jim s námi na světě líbí!
Tomáš Hájek
starosta
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Co se děje ve škole a ve školce

Drazí občané,
školní rok pomalu, ale jistě končí a naše roky v naší krásné malé školičce taky. Děkujeme Vám za podporu,
hlavně našim rodičům. Bez nich bychom tohle nikdy nezvládli. Děkujeme taky všem učitelům, panu řediteli
a panu starostovi za nezapomenutelné vzpomínky. Zkrátka a dobře se loučíme se všemi na naší škole a s těmi,
kteří pro nás někdy něco udělali nebo na nás pěkně mysleli. Děkujeme! Na shledanou!
Za devátou třídu ZŠ Poniklá Eliška Holubcová
foto: ZŠ Poniklá

kam odcházíme:

Petr Holec – Střední průmyslová škola Liberec, obor stavebnictví
Eliška Holubcová – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, obor čtyřleté gymnázium
Natálie Kohoutová – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, obor veřejnosprávní činnost
Pavlína Krausová – Obchodní akademie, Hotelová škola a SOŠ Turnov, obor cestovní ruch
Kateřina Marinovová – Gymnázium a SOŠ Jilemnice, obor veřejnosprávní činnost
Veronika Nováková – Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, obor hotelnictví
David Samek – Jedličkův ústav a MŠ a ZŠ a SŠ Praha, obor sociální činnost
Ladislav Václavík – SOU nábytkářské a SŠ Liberec, obor truhlář pro nábytkové
i stavební truhlářství
Martina Volejníková – Soukromá střední škola MAJA s.r.o. Mladá Boleslav, obor
předškolní a mimoškolní pedagogika
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Poděkování

GALERIE ÚSPĚCHŮ 2012/2013:

Touto cestou bych chtěla poděkovat nejen
veškerému personálu Základní školy Poniklá,
ale také spolužákům mého syna Davida Samka.
Již do 1. třídy jsme nastoupili na tuto
ZŠ a s většími či menšími problémy jsme se
úspěšně probojovali až do třídy deváté. Bez
pomoci všech okolo bychom ale vše zvládali
podstatně hůř. Velké díky Vám všem!
Na veškeré zážitky spojené s touto školou
budeme rádi vzpomínat.
Marija Samková

Cesta za poznáním
Ve dnech 15.-16. června se uskutečnil výlet do Berlína, kterého se zúčastnilo 11 žáků
a 4 dospělí. Výlet byl zaměřen na archeolo-

E. Holubcová, N. Kohoutová, P. Krausová,
V. Nováková a M. Volejníková
2. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
P. Krausová
4. místo – okresní kolo olympiády v Čj
F. Ledvina
3. místo – okresní kolo matematické soutěže
Pythagoriáda
A. Ledvinová
13. místo - okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda
S. Kunertová
3. místo – okresní kolo Atletického trojboje
I. stupně
5. místo – krajské finále Atletického trojboje
I. stupně
Š. Holubcová
4. místo – okresní kolo Atletického trojboje
I. stupně
2. místo – krajské finále Atletického trojboje
I. stupně
L. Václavík
3. místo – skok vysoký na DOH v Turnově
E. Buriánková
4. místo - skok vysoký na DOH v Turnově
N. Kohoutová
5. místo – 60 m na DOH v Turnově
Š. Vrána
5. místo – 300m na DOH v Turnově
J. Koldovský, J. Tomíček, M. Hlůže, V. Holubec, J. Krause, F. Ledvina, Š. Holubec
a R. Kopecký
4. místo – okresní kolo fotbalového turnaje
McDonald´s cup
R. Kopecký, J. Krause, L. Tomíček, V. Flandera, D. Gembický, P. Koldovský
4. místo - okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
Š. Holubcová, K. Gembická, J. Trundová,
K. Zálišová, E. Buriánková, M. Pajerová
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol

Ve dnech 15.-16. června se uskutečnil výlet do Berlína.
foto: ZŠ Poniklá
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V. Janatová, L. Pajerová, E. Holubcová,
N. Kohoutová, V, Nováková, P. Krausová
4. místo – okresní finále Poháru rozhlasu
v atletice v kategorii vesnických škol
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gické nálezy ze starověku (muzea Pergamon,
Altes, Neues) a vznik života na Zemi (Muzeum přírody). Navštívili jsme rovněž některé
historické budovy a vyjeli výtahem na berlínskou věž s rozhlednou. Výlet se velice vydařil,
bylo jej možno uspořádat pouze díky nezištné
spolupráci níže uvedených osob a organizací:
Děkujeme firmě Čerpadla Vrchlabí s.r.o.
za bezplatné zapůjčení osmimístného minibusu, vstřícné jednání a skvělou spolupráci.
Děkujeme Jiřímu Sedláčkovi za zapůjčení sedmimístného VW Sharan a jeho bratrovi Jaroslavovi za řízení minibusu do Berlína
i nazpět a Jaromírovi Braunovi za zapůjčení
autosedaček.
Děkujeme Dagmar a Evě Ziemer za ubytování a pohoštění, těšíme se na jejich návštěvu
u nás.
Za ZŠ Poniklá Lenka Holubcová a Filip
Hedvičák

Úspěchy našich mladých zdravotnic
Družstvo děvčat z 9. třídy naší školy ve
složení Eliška Holubcová, Natálie Kohoutová,
Pavlína Krausová, Veronika Nováková a Mar-

Družstvo děvčat z 9. třídy naší školy.

Škola a školka
tina Volejníková se dne 13. 5. 2013 zúčastnilo okresního kola soutěže hlídek mladých
zdravotníků v Jablonci nad Jizerou. Na osmi
stanovištích naše mladé zdravotnice poskytovaly první pomoc a ošetřovaly různá zranění,
předvedly obvazovou techniku, transportovaly
raněné, plnily testy ze zdravotní a dopravní
výchovy a poznávaly bylinky. Všech těchto
úkolů se zhostily na výbornou a jen o vlásek
jim uniklo obhajované vítězství z loňského
roku. Za jejich píli a množství získaných znalostí a dovedností v tak potřebném oboru, jako
je poskytování první pomoci, jim patří obdiv
a gratulace za krásné 2. místo. A protože naši
školu již letos opouštějí, loučíme se s nimi
a přejeme mnoho dalších úspěchů na středních
školách i v životě.
S kroužkem mladých zdravotníků se však
naše škola neloučí – našly se další zájemkyně o tento obor, které se poctivě připravovaly
společně se staršími dívkami a své nově nabyté
znalosti a dovednosti si vyzkoušely i v praxi.
Družstvo ze 4. a 5. ročníku ve složení Terezka
Buriánková, Kristýnka B. Kunertová, Anetka
Šedá, Sandra Šperlová a Nikolka Vrbatová se
zúčastnilo téže soutěže v kategorii mladších

foto: ZŠ Poniklá
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žáků a umístilo se na 5. místě.
Za poctivou a intenzivní přípravu si všechna děvčata zaslouží obdiv a poděkování. Odměnou je jim nejen krásné umístění v soutěžích, ale i vědomí, že získané vědomosti a dovednosti mohou v budoucnu využít třeba i k
záchraně ohroženého života.
Eva Holubcová

Trojboj všestrannosti s Adamem
– krajské finále
Ve středu 19. 6. 2013 se dvě děvčata ZŠ
Poniklá Sára Kunertová z 1. třídy a Šárka Ho-

lubcová z 5. třídy zúčastnily krajského finále
atletického trojboje všestrannosti s Adamem.
Patronem této soutěže je Adam Sebastian Helcelet – mladý a nadějný český reprezentatnt
v desetiboji. Na tuto akci svoji účast přislíbil.
V úmorném vedru všechny děti bojovaly
o příčku nejvyšší. Sára si vedla velice pěkně ve
skoku dalekém, kde obsadila krásné 4. místo
výkonem 282 cm. Ani v běhu si nevedla špatně, čas 9,2s na 50 m byl 4. nejrychlejší. Hod
do dálky je ale nejslabší disciplínou, a proto
se Sára s výkonem 9,8 m podělila o 13. příčku. Celkové 5. místo v trojboji s výkonem 651
bodů je velký úspěch pro začínající nadějnou
atletku.
Šárka nastoupila na svoji první dispiplínu v hodu kriketovým míčkem s odhodláním,
že výkony z okresního kola musí překonat.
Hod dlouhý 35,27 m jí zajistil 4. místo. Její
silná disciplína – běh na 50 m – jí vyšel na
výbornou, kdy ji porazila pouze atletka za ZŠ
Turnov, která trénuje atletiku 4x týdně. Čas
7,2 s a 2. místo v této disciplíně ji samotnou
překvapil, ale o to větší byla radost. Třemi vyrovnanými skoky do dálky (všechny přes 4 m)
a svým osobním rekordem 4,13 m se zařadila
na 3. místo ve skoku a celkově vybojovala pro
ZŠ Poniklá 2. místo s výkonem 2 132 bodů.
!!!MOC OBĚMA SLEČNÁM GRATULUJEME!!!
Martina Holubcová

Letem světem s moudrou sovou

Sára a Šárka.
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foto: M. Holubcová

Již po páté a v tomto školním roce naposledy
vám chceme vyprávět naše příběhy, které zažíváme s moudrou sovou.
Naše roční téma „Moudrá sova“ velice krásně a názorně zahájila paní Malátková, která mezi
nás přišla z chovné stanice a přivezla s sebou poučné vyprávění a hlavně živé kamarádky sovy.
Koncem dubna přijela k naší velké radosti
opět. Tentokrát si s sebou přivezla velké sklenice plné vody a žab. Na počátku u některých dětí
převládal odpor k těmto živočichům, ovšem na
konci si žábu pohladily nebo vzaly do ruky téměř
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všechny děti. Naše děti již vědí, že žáby najdeme
ve vodě pouze tři až čtyři týdny na jaře, když se
starají o potomstvo. Jinak žijí v lese a na zimu se
zahrabávají do země jeden metr hluboko. Věděli
jste to také?
A protože se paní Malátková stará o mnoho
zvířátek, pro malé ježky jsme jí dali vyřazené kočárky, ve kterých u ní přečkávají na elektrických
poduškách zimu, a rozhodli jsme se nasbírat pro
jiná mláďátka velkou krabici starých plyšáčků.
Nejenom děti si chtějí hrát. Všem dárcům tímto
moc děkujeme.
Malé děti zavedla sova Barunka také mezi

Na konci si žábu pohladily téměř všechny děti.

Škola a školka
dopravní prostředky, na dvoreček a do ZOO.
Starší děti zavedla mezi broučky, ke krtkovi
a okolo planety Země.
V týdnu nazvaném „Moudrá sova zachraňuje“ se naše děti seznamovaly se záchranným
integrovaným systémem. Jeden den byl věnován
policii, a proto k nám zavítal policista Petr, který
dětem velice pěkně a zajímavě vyprávěl o své
práci. Děti měly možnost vyzkoušet si zásahový oblek, kolečko na měření brzdné dráhy, nebo
nasadit a odemknout pouta. Viděly také, jak se
snímají otisky prstů, a podle obrázků řešily různé
situace. Škoda, že nám nepřálo počasí, protože
policista Petr měl ještě připravené hry na zahradu. Snad to v dalších letech vyjde.
Na Barunčino doporučení
jsme se vydali s kamarády z MŠ
ve Vysokém za kulturou do Jablonce nad Jizerou na „Příběhy
včelích medvídků“.
Počátkem května se šlo našich třináct školáků podívat na
své kamarády do 1. třídy. Společně s nimi si vyzkoušeli, jaké
to bude po prázdninách, až se se
školní taškou do té velké školy
vypraví také.
Hodně uplakané jaro nám
některé akce dost komplikovalo.
S folklórním kroužkem jsme do
DPS mezi babičky a dědečky dorazili s mokrými botami.
Celý dětský den probíhal ve
školce, ale děti o nic nepřišly.
Snad jen o volnější pohyb na čerstvém vzduchu.
Objednaný termín celodenního výletu společně s dětmi z
1. a 2. třídy jsme dlouho zvažovali. Nakonec jsme to neodvolali
a počasí nám docela přálo (ale
trochu sluníčka by neškodilo).
Mezi zvířátky v ZOO v Liberci
bylo pěkně a moc fajn bylo, že
nás prováděla kamarádka Zuzana, která k nám do školky zavífoto: MŠ Poniklá
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tala v zimě a se svými kamarády nám povídala
o ptáčcích. Nyní jsme si mohli některá zvířátka
pohladit a některá dokonce nakrmit. Pršet začalo
až na cestě zpět, ale v autobuse nám to již nevadilo.
Zato na polodenní cestě „Za pokladem
moudré sovy“ jsme se konečně ohřáli. Ještě že
sovy žijí v lese a velká část naší cesty vedla právě
tudy. Podle barevných fáborků a po splnění pěti
úkolů jsme soví poklad našli.
Na konci školního roku pravidelně ukazujeme, co jsme se za ten dlouhý rok naučili. Vystoupení folklórního souboru Sojčata však zmařila
nemoc Slávinky Hubačíkové. Vše se pokusíme
odčinit na staročeské pouti u stodoly, kde bychom měli vystoupit a budeme se na vás těšit.
Plakáty po obci všem napověděly, že pro divadelní spolek Kolár vyrůstá další herecká generace. Mladší děti mohli všichni vidět v pohádce
O KOHOUTKOVI A SLEPIČCE a starší děti
v autorské pohádce O VÍLÁCH.
Ve čtvrtek 27. 6. 2013 jsme se rozloučili se třinácti školáky. Do školy odchází Bártík
Braun, Esterka Čížková, Toník Hlaváč, Eriček

Škola a školka
Hejral, Terezka Morávková, Helenka Havlíčková, Nicolka Kozyková, Nikolka Jindřišková,
Martínek Šperl, Adámek Vrbata, Emička Hájková, Matýsek Kázmer a Barunka Šedá.
V září do nově zateplené školky přivítáme
osm nových dětí.
Kritiky je okolo nás hodně, ale chvála zůstává většinou nevyřčená. My ovšem chválit chceme a musíme. Velice děkujeme panu Haasovi
z Roudnice za krásné, nové a bytelné lavičky
na zahrádku. Dále děkujeme panu Šimůnkovi
z Mlázovic za modřínovou sochu hejkala na zahradě a sochu sovy u vstupu do školky.
S předstihem chci též poděkovat všem, kteří
se nabídli pomoci při úklidu školky po zateplení
pravděpodobně na přelomu srpna a září. Všechna jména nám pomáhají trochu překonávat obavy z toho, co nás čeká a nemine.
Všem školákům přejeme úspěšný vstup no
nové etapy jejich života, novým dětem přejeme,
aby se jim u nás líbilo, a vám všem přejeme slunečné a krásné léto plné pohody a zaslouženého
odpočinku.

Ve čtvrtek 27. 6. 2013 jsme se rozloučili se třinácti školáky.
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Za MŠ Lenka Scholzová

foto: MŠ Poniklá

TJ Sokol Poniklá
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Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Volejbalové žactvo
Dne 26. 5. 2013 se nám povedl pěkný
kousek. Získali jsme třetí prvenství za sebou
v okresním přeboru žactva ve volejbale !!!
Okresní přebor se skládá ze tří částí – podzimního, zimního a jarního kola, kde hrají
družstva staršího žactva z Turnova, Mnichova
Hradiště, Rokytnice, Rovenska a a ……..
PONIKLÉ.
Přesto, že to jsou všechno daleko větší
města, s více dětmi, širší základnou a možnostmi, ponikelské děti vyhrály. Je to velký úspěch
našich dětiček, když proti nám nastupovaly
ročníky dětí 1996, 1997 a 1998 a my jsme proti soupeřům měli náš kádr rozšířen ještě o další
ročníky….. až 2002.
Svůj tým výborně vedla kapitánka družstva Pavlína Krausová – blokařka, na nahrávce byla Nikola Faistaverová a Štěpán Vrána,
druhým blokařem byl Ladislav Václavík. Ve
většině zápasů byl velmi platný David Simonides. A teď k těm menším, kterým patří obdiv
– nebojí se míče, hrají s radostí a mezi „velké“
zapadli a i díky nim jsme vyhráli. Doufám, že
ponikelský volejbal ještě s nimi bude slavit
nějaký ten žákovský titul. Šikovné slečny –
Šárka Holubcová, nejmladší hrající soutěž,
přesto hrající s velkým přehledem a pevnými
nervy (alespoň na hřišti během utkání), Klárka Šedá, na které je vidět, že ji volejbal baví,
Anetka Šedá týmu také pomohla. Tým ještě
v jarním kole podpořili a hráli Pavel Koldovský a Pavel Šedý.
Dětský volejbal jsme trénovali v pondělí
Konečná tabuka okresní přeboru žactva:
1. T.J. Sokol Poniklá
2. TJ Turnov
3. VK Mnichovo Hradiště
4. Spartak Rokytnice
5. ZŠ Rovensko
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od 15.30 hodin a v úterý od 17.30 hodin ve
školní tělocvičně. Během prázdnin se budeme
scházet na malém hřišti v úterý od 17.30 hodin.
Poděkování za ochotu patří P. Faistaverové, J. Krausové a I. Petruškovi, kteří věnovali
svůj volný osobní nedělní čas a jezdili s námi
na turnaje. A ještě jeden dík, a to Obecnímu
úřadu v Poniklé, na základě uděleného grantu
mají děti konečně své dresy a oblečení, doposud hrály v dresech po ženách. Děkujeme.
Zdena Petrušková

Ženský volejbal
Ročník 2012/13 hrálo družstvo T. J. Sokol
Poniklá „A“ opět v krajské soutěži 2. třídy.
A vůbec si nevedlo špatně - po podzimní části
jsme přezimovali na druhém místě a také po
skončení celé soutěže nám připadlo s přehledem druhé místo. Reprezentujeme obec Poniklou. Jsme jediná obec široko daleko hrající
krajskou soutěž. Jako jediný tým jsme dokázali porazit vítěze krajské soutěže družstvo TJ
Turnova „A“. Za Poniklou nastupují: Danča
a Věrka Butulovy, Pája a Verunka Krausovy,
Petra Faistaverová, Martina Holubcová, Šárka
Jiroušová, Zdenka Petrušková a Anita Votrubcová.
Zdena Petrušková

Konečné pořadí krajské soutěže:
1. TJ Turnov „A“
2. T. J. Sokol Poniklá
3. RSCM Český Dub
4. SKP Česká Lípa
5. TJ Turnov „B“ – juniorky
6. TJ Vysoké nad Jizerou
7. SK Doksy
8. TJ Slovan Varnsdorf „B“
9. VK Mnichovo Hradiště
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PUSINKY A MINIPUSINKY …
S velkými dětmi -Pusinkami- jsme
1. 6. 2013 vyrazili na naši poslední letošní
soutěž do Rtyně v Podkrkonoší. I když ze začátku byly obavy, že opět bude jedna Pusinka
chybět, nakonec vše dobře dopadlo a v plném
počtu jsme včas a bez úhony dorazili na místo,
kde se konala soutěž tanečních skupin.
I když Pusinky skončily na 5. místě, nic
nezkazily a pro mě opět byly nejlepší. Usmívaly se na porotu a cvičily si pro radost.
Velké poděkování patří všem rodičům,
kteří vždy velmi ochotně pomohou s odvozem
na různé akce. Moc děkujeme manželům Šedým a manželům Holubcovým (Petrlíkovým),
kteří věnovali finanční příspěvek na nákup nových pompónů.
Příspěvek na nové pompóny jsme obdrželi
i od firmy Singing Rock, za který velmi dě-

Minipusinky a pusinky.

TJ Sokol Poniklá

kujeme.
9. 6. 2013 měly své první vystoupení i Minipusinky, když na Dětském dni předvedly
svoji skladbičku. Dokonce na poslední chvíli
(během tří tréninků!) secvičily i kratičkou společnou skladbičku s Pusinkami.
21. 6. 2013 proběhlo v tělocvičně ZŠ Poniklá již tradiční vystoupení pro všechny, kteří
se rádi přijdou podívat na to, co se děti za celý
rok naučily. Nápad vznikl v hlavě paní Lenky
Vránové, která již několik let vede v Poniklé
mažoretky, za což jí patří obrovský DÍK!
My jsme se k nim připojili a vznikla hezká
tradice na závěr školního roku.
6. 7. 2013 jsme zakončili naše vystupování
na Benátkách na oslavách SDH hasičů Přívlaka.

Martina Holubcová

foto: Martina Holubcová
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Z činnosti TJ Poniklá

TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá

Hlavní činnosti TJ Poniklá je účast v mistrovských utkáních okresní soutěže mužů
v kopané. V jarní části sehráli naši muži celkem 14 zápasů. Z toho 8x zvítězili, 2x remizovali
a 4x prohráli při celkovém skóre 36 : 23. Výsledky jednotlivých zápasů a celková tabulka
ročníku 2012/2013:
TJ Poniklá
Sokol Horka A
TJ Poniklá
TJ Poniklá
Jiskra Libštát
Sokol Nová Ves B
TJ Poniklá
Sokol Rovensko
TJ Poniklá
HSK Benecko
Sokol Bozkov B
TJ Poniklá
Sokol Zálesní Lhota
TJ Poniklá
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

FC Tatobity
TJ Poniklá
Sokol Horka B
SK Studenec B
TJ Poniklá
TJ Poniklá
Sokol Dolní Branná
TJ Poniklá
Sokol Nová Ves B
TJ Poniklá
TJ Poniklá
TJ Vysoké n.J. B
TJ Poniklá
FC Víchová n.J. B

Tým
Sokol Bozkov B
HSK Benecko
Sokol Dolní Branná
SK Studenec B
TJ Poniklá
Sokol Nová Ves B
FC Víchová B
Sokol Horka A
Sokol Rovensko B
Jiskra Libštát B
Sokol Zalesní Lhota
TJ Vysoké nad Jizerou B
1.FC Tatobity
Sokol Horka B

Zápasů
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

0:0
3:0
4:1
5:0
2:3
2:1
2:3
3:4
3:0
1:2
4:2
3:2
2:2
5:0

Skóre
109 : 53
82 : 50
87 : 66
89 : 63
65 : 43
68 : 61
65 : 56
63 : 55
72 : 77
51 : 77
26 : 75
50 : 89
31 : 85
59 : 97

(dohrávka z podzimu)

Body
58
51
50
44
43
43
41
39
34
28
27
25
23
17

Tým „Staré gardy“ (hráči nad 35 let věku) se zúčastnil dne 8.6.2013 turnaje ve Víchové nad
Jizerou – Memoriál Ládi Fišery. Ze 4 týmů nakonec obsadily 3. místo.
Kromě fotbalu se dne 30. 4. 2013 podařilo úspěšně uspořádat tradiční Pálení čarodějnic a 22.
6. 2013 vytvořit kvalitní zázemí pro účastníky Pohádkového lesa pořádaného Obecním
úřadem.
Pozvánka na utkání staré gardy a večer při muzice
Dne 20. 7. 2013 Vás zveme od 15,00 hodin na fotbalovém hřišti v Poniklé na přátelské utkání
starých gard Poniklá vs. Víchová nad Jizerou. Po skončení utkání bude posezení při muzice a
dobrém občerstvení.
Pozvánka na poutní Turnaj
Dne 27. 7. 2013 proběhne tradiční „Turnaj o poutní koláč“ v malé kopané od 9,00 hodin.
Prezentace jednotlivých týmů v 8,30 hodin.
Výbor TJ
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Deníček ponikelského ochotníka

Deníček ponikelského ochotníka
Musím se přiznat, že mne trochu mrzí,
že musím ve svém pravidelném dvouměsíčním hlášení o činnosti ponikelského divadelního spolku referovat pouze o aktivitách jeho loutkářské části. Velké činoherní
divadlo se bohužel v uplynulém období na
prknech znamenajících svět nepředvedlo,
a tak šířiti slávu ponikelské Thalie bylo
úkolem pouze pimprlátek. Naštěstí můžeme podotknout, že papírový ansámbl snad
neudělal svým hereckým kolegům ostudu.

Faust
O meotarovém Faustovi a jeho dnes
již 40 uvedeních jsem toho napsal tolik,
že se omezím opravdu jen na statistiku:
35.‑37. uvedení v Nové Pace pro tamní
gymnasisty, 38. v Náchodě na přehlídce
lehce alternativních divadel a 39. – 40.
uvedení v Museu alchymie v Praze. Nyní
jsou již doktor Johanes Faust, Mezistáfl
a další aktéři této truchlohry uloženi a zazimováni a čekají na své poslední uvedení
v rámci oslav 150 let ponikelského ochotničení v příštím roce, kdy by se měli naposledy předvést po boku do Poniklé pozvané
ochotnické loutkářské elity.

Zmatek nad zmatek
Pětkrát se také v posledních dvou měsících před našimi diváky rozvinul Verneův
meotarový příběh Zmatek nad zmatek.
V Josefově Dole, Víchovské Lhotě a zejména v Poniklé a také zejména dvakrát
v Chrudimi na národní přehlídce amatérského loutkářství. Do Chrudimě se mi před
porotu letos tuze nechtělo – po loňském
úspěchu Fausta byla na Verneovy postavičky kladena veliká očekávání a přitom

bylo zřejmé, že „okouzlení meotarem“ je
již tak trochu vyčerpáno z loňska… Abych
příliš své líčení nenapínal, i letos bylo přijetí loutkáři i porotou mimořádně vlídné
a Zmatek nad zmatek byl vybrán mezi tři
inscenace, které byly nominovány representovat svět ochotnického loutkářství na
letošním Jiráskově Hronově! Stejnou nominací získala Hanka Voříšková (za vůbec
nejlepší hru přehlídky - Pohyblivé obrázky;
Ponikeláci tuto fenomenální loutkářku znají z jejího loňského vánočního vystoupení
v Poniklé a slibuji, že ji u nás neviděli naposledy…) a dále pak divadelní spolek Rámus z Plzně (za představení Viď, Alenko).
Bažantova loutkářská družina Divadelního
spolku Josefa Jiřího Kolára při Tělocvičné jednotě Sokol Poniklá získala cenu za
herectví a cenu za inscenaci. (Celý název
našeho souboru uvádím záměrně, neb míra
komolení tohoto veskrze logicky vystavěného poetického názvu je až skandální!).
Tomáš Hájek

Taneční kurzy:
TJ Sokol Jablonec nad Jizerou pořádá
kurzy tance a společenské výchovy.
1. lekce 15. září 2013.
Prosíme případné zájemce o přihlášení do uvedených kurzů do 20. 7. 2013.
V případě, že nebude naplněn minimální
počet uchazečů, budou taneční kurzy
zrušeny.
Informace:
Hana Paloušová
737 222 459, 481 591 288
e-mail: sokol.jnj@tiscali.cz
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Kultura

Kultura v Poniklé
Svatojánské setkání v Muzeu krkonošských řemesel
V neděli 23. června se uskutečnilo setkání,
které nám přineslo krásné povídání o bylinkách a jejich zázračné moci, především o noci
Svatojánské, kdy se pod stůl dávala „postýlka“
se sedmero nebo devatero bylinami. Jak to vůbec bylo se sběrem bylin v noci o svatém Jánu,
které bylinky jsou důležitým lékařem a na jaké
neduhy, z čeho všeho můžeme připravit mast,
likér, šťávu, sirup i jídlo, to vše jsme se dozvěděli od odborníků a „bab kořenářek“.
Bylo připraveno spousta zajímavých jídel
k ochutnání, z nichž nejlepší byly vybrány
přítomnými a ohodnoceny jako výborné delikatesy. Nejlépe nám lahodily co se chuti týká

Svatojánské setkání v Muzeu krkonošských řemesel
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opichová polévka Jany Pičmanové, šťouchané
brambory s pšenicí a bylinkami od pani Alice Bekrové (jídlo vypadalo opravdu zajímavě
a nedůvěryhodně, ovšem chuť velmi překvapila), plněné bramborové placky od Jany Hájkové a meduňková šťáva od Lenky Scholzové.
Ochutnali jsme i další šťávy – bezovou a kopřivovu, domácí sýr s kmínem a s bylinkami,
fazolovou polévku, rebarborovou buchtu, kosmatice a další a další. Nechybělo domácí víno
z černého jeřábu.
Paní Jiroušová přinesla zázračnou medicínu ze zázvoru a dalších bylinek, kdo projevil
zájem, odnesl si tajný recept domů.
Děti si vyzkoušely jak se vinou věnce,
Spolek paní a dívek pečlivě posoudil každou
informaci a radu, která se bylinek týkala.
Díky organizátorům akce jsme nahlédli do

foto: Míla Gembická
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Kultura

českých tradic, připomněli si sílu a moc bylinek, jejich správné užívání a ochutnali velmi zajímavá jídla plná hodnotných vitamínů
a síly léčit. Děkuji MAS „Přiďte pobejt“ o.s.,
Okrášlovacímu spolku a rodině Pičmanových
za krásnou akci, která mi otevřela oči a dodala
mi chuť a energii do pěstování bylinek a přípravy chutných a léčivých poživatin i mazání.
Míla Gembická

Studenecké míle v Poniklé
Do krásných let motorismu, ve kterých
ještě návrháři měli fantasii a nenechávali vše
jen na nudné aerodynamické tunely, jsme se
mohli přenést 25. května na akci Studenecké
míle. Na ponikelskou Tuláčkovu náves zavítala v rámci své spanilé jízdy* úctyhodná kolona
dvou, tří a čtyř kolových vozidel. Za spolupráce obce, Kabinetu kerkonošské slovesnosti,

Studenecké míle v Poniklé.

Musea krkonošských řemesel a Rautisu bylo
zajištěno snad zajímavé a příjemné zastavení
jak pro účastníky veteránské jízdy, tak pro četné diváky, kteří si mohli na návsi prohlédnout
motoristickou galerii více než stovky mnohdy
unikátních dopravních prostředků pamatujících samotné počátky motorismu a taktéž se
řádně občerstvit. Nezbývá než doufat, že po
velmi příjemné letošní zkušenosti naplánují
studenečtí organisátoři i někdy v budoucnu
trasu opět přes naši ves.
* ) Sousloví spanilá jízda zde neodvozuji
od hrubiánských plenících výprav husitských,
nýbrž od logické podstaty významu těchto
slov.

Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti.

foto: Miloš Hájek
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Ostatní

Ostatní
100. výročí založení Včelařského
spolku pro Poniklou a okolí 3.
Přes všechnu snahu všech dobře připravit,
zorganizovat, přinést poučení a péči o úroveň
znalostí, přicházely do této práce i jiné vlivy,
které vše rázem dokázaly změnit a znehodnotit
úsilí docílit úspěch ve včelaření. Byla to především příroda, která měla vždy rozhodující
vliv na to, jak vše dopadne. Počasí tímto způsobem ovlivňovalo, zda včely mohou vůbec
z úlů ven, zejména v jarních obdobích, kdy déle
trvající zima způsobovala vznik nebezpečné
nosemy-úplavice, která dokázala dorazit a zničit včelstva na samém prahu jara. Nebo sotva
přezimovaná včelstva byla hned na to oslabena
příchodem mrazíků v době květenství a namrzlý pyl způsoboval zácpu v zažívacích orgánech
včelstev, a tím jejich další oslabení. V horských
oblastech tyto činitelé přicházejí v úvahu často
a proto jsou zde těžší podmínky pro včelaření
oproti krajským oblastem, kde tyto extrémy nejsou tak citelné. Dále pak záleželo na vývoji počasí, zvláště rozhodující byla snůšková období,
neboť bylo-li deštivé, pak ztroskotaly veškeré
naděje na odměnu za vynaloženou práci. Mimo
počasí zasahují někdy jako blesk výskyty různých včelích nemocí jak bakteriálních, tak výskyty roztočů, které mimo zdejších se k nám
přemístily přes polovinu zeměkoule až z Indie.
Nesnáze spolku přinášely i mezinárodní
a politické události, které zasahovaly do života
nás všech, nevyjímaje ani včelaře. Je zbytečné
zde příliš rozvádět, co pro začínající spolek
včelařů znamenal vznik 1. světové války, kdy
hned na počátku muselo 14 včelařů narukovat na vojnu a do války. Jeden z nich se vrátil
během války jako válečný invalida a druhý se
nevrátil z ruského zajetí, kde zahynul na tyfus. Mimo oslabení členské základny nastaly
všeobecné potíže v zásobování. Bída a nouze,
kterou je těžko dnešním lidem vysvětlit, cukr
nebyl pro lidi, natož pro včelstva. Konec války
nám sice přinesl národnostní svobodu danou
vznikem samostatné Republiky československé, ale pro Včelařský spolek problémy dlouho
nekončily. Přinášelo to postupně tolik změn ve
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veřejném životě a nežli se překonala počáteční
bída v zásobování cukrem a nastartoval se průmysl, museli členové výboru řešit spousty problémů a stále korespondovat, neboť vše bylo na
příděl, nebo jiné povolení.
V dalších letech se pak spolková činnost
vyvíjela podle toho, kdo stál v čele, ale jako výbor pracovali svědomitě, což lze vyčíst z knihy
zápisů výročních členských schůzí. Přesto počty členů v poválečných letech klesaly a bylo
žehráno na vysoké členské příspěvky pro
Ústředí spolku v Praze, aniž by zpětně bylo patrno odpovídající zastání. V roce 1929 tak klesl
počet přispívajících členů do Ústředí (ZUVČ)
na 21 a jeden přispíval pouze místnímu spolku.
Postupně se vše stabilizovalo a spolek se
věnoval v průběhu roků aktuálním záležitostem. Snažili se zajišťovat cukr pro včely na
zazimování pro všechny včelaře najednou a obráceně se snažili, aby se přebytky medu, pokud
se v rodině nespotřeboval, dostaly do prodeje
u místních obchodníků. Zvali každoročně nějakého učitele včelařství k provedení přednášky,
sjednávali pojištění včelařů a včelstev, účastnili
se jako delegáti různých akcí pořádaných ústředím (výstavy, valné hromady apod). Řešili případy onemocnění včelstev nejprve moru plodu
a později napadení včelstev roztočíkem, neboť
oba případy způsobovaly četné úhyny včelstev.
Tak si spolek i včelaři začali při všech potížích, dá se říci, žít spokojeně. Naříkat si na
něco se dá vždycky. Přiblížil se rok 1938, kdy
se mezinárodní situace vyhrotila natolik, že
došlo k okupaci našeho pohraničí německou
armádou, podporovanou místními Henleinovci. Tím byl náš osud i osud spolku zpečetěn na
dobu do konce světové války. V roce 1939 došlo k dalšímu zabrání zbytku naší republiky.
Byl zde nastolen režim krutovlády a persekuce
a veškerým spolkům i našemu byla zakázána
činnost.
Pokračování o dalším obnovení spolku
v roce 1948 se patrně dočkáte až v dalším vydání tohoto zpravodaje.
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
místopředseda Václav Hladík

Inzerce

Dámské, pánské, dětské
9-18 hodin
dle objednání
dle objednání
9-18 hodin
dle objednání

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

(Po dohodě i po 20. hodině)

(budova Městské knihovny)
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