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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
po čtyřech měsících se s Vámi opět
zdravím. K nepříliš šťastné debatě okolo fungování zpravodaje se už nechci
vracet, přesto bych rád díky ní oprášil
některé body ohledně doručování příspěvků.
1. Pokud je to jen trochu možné, dodávejte mi prosím příspěvky v elektronické podobě. Nemyslím tím naskenované
texty - ty jsou na zpracovaní pak lepší
kvalitně vytisknuté.
2. Pokud dodáváte fotografie, prosím
o jejich kvalitu alespoň 300 dpi. Také
prosím o uvedení autora, případně
popisku a článek, ke kterému fotografie
patří.
3. Pokud si nepřejete, aby váš text prošel korekturou, sdělte nám to.
4. Pokud můžete, neposílejte nám články
až s uzávěrkou, uzávěrka je termín pro
poslední příspěvky, nikoli pro první.
5. Uvádějte prosím autory textů, případně zdroj, odkud jste čerpali.
6. Za každý příspěvek jsme velmi rádi,
zástupci spolků, bylo by skvělé, kdyby se naši čtenáři mohli v každém čísle dozvědět, co se ve vašich sdruženích
děje.
Pokud se vám, milí přispěvovatelé,
podaří splnit alespoň některá z našich
přání, velmi nám tím usnadníte práci.
To píšu proto, že další číslo se budeme
snažit otisknout ještě před vánočními
svátky a věřte, že to bude práce nelehká
a v časové tísni.
Tak to je dnes ode mě asi vše, přeji Vám
příjemné čtení a věřím, že z časopisu načerpáte mnoho důležitých i méně
důležitých informací.
PS: Věřím, že jste na titulní straně
poznali mrtvého krále krkonošských
hvozdů, kterého pro nás zvěčnil Jakub
Harcuba.
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Na srpnové jednání rady obce byli pozváni zaměstnanci drobných služeb. Byli seznámeni se špatnou finanční situací. Předpoklad
nižšího výběru daní ovlivnil i náš obecní
rozpočet. Většina jeho příjmových kapitol je
po celý rok krácena. Z tohoto důvodu bylo
navrženo zrušit jedno pracovní místo. Na
základě zákoníku práce § 52 odst. 1. písm. c/
pro nadbytečnost bylo doporučeno propustit
jednoho zaměstnance. Ukončení pracovního
poměru bylo navrženo vedoucímu drobných
služeb. Se zaměstnancem byl dohodnut způsob rozvázání a skončení pracovního poměru.
RO odsouhlasila provést odvodnění
objektu mateřské školky. Zakázka byla provedena stavební firmou pana Jandy. Faktura
za provedené práce byla vystavena na částku
49 580,- Kč.
RO byla seznámena s průběžným vyúčtováním za dodávky materiálu a montážních
prací na akci propojení vodárenských systémů Keříček – Poniklá od společnosti JAMAS
plus a.s. Semily. Prozatím celkové náklady
činily 772 792,- Kč. Faktury byly hrazeny
ze získané odměny v soutěži Vesnice roku
2008.
RO odsouhlasila finanční příspěvek ve
výši 3000,- Kč družstvu žen SDH Poniklá
na mistrovství České republiky v požárním
sportu a Svazu osob postižených civilizačními chorobami finanční příspěvek ve výši
2000,- Kč za pomoc při zajištění občerstvení
při návštěvě z Norska.
RO doporučila zajistit pro letošní zimu
montáž sněhových zábran na obslužném
objektu Bahýnko. Rozpočtová cena činí celkem 20 500,- Kč bez DPH.



RO doporučila na schůzce o dopravní
obslužnosti pro nadcházející období od 13.
12. 2009 do 11. 12. 2010 připomínkovat některé zrušené spoje v jízdních řádech veřejné
linkové autobusové a železniční dopravy.
Zrušení některých spojů či časový posun v
odjezdech by pro mnohé naše občany znamenal nemalé komplikace.
I když není úspěšnost v současné době
nikde zaručena, opakovaně se snažíme získat finanční prostředky, kde se dá. V současné době bylo požádáno na resort ekonomiky
Krajského úřadu Libereckého kraje o příspěvek na vyspravení obecních komunikací,
odbor památkové péče byl požádán o příspěvek na opravu sochy sv. Jana Nepomuckého
a křížku na hřbitově. Další žádost byla odeslána o poskytnutí finanční podpory v rámci
Operačního programu Životního prostředí
na projekt snížení energetické náročnosti
ZŠ Poniklá a v rámci programu Ministerstva
zemědělství „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ na projekt hrubé
předčištění ČOV.
Alena Vondrová
místostarostka obce

Poslední leč
28. listopadu 2009 od 20 hod
Pohostinství Mádle.

Výborná myslivecká kuchyně, tombola, prodej jídla přes ulici.
K tanci hraje REFLEX Hořice.
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Zápis z 20. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 31. 8. 2009
20. zasedání ZO proběhlo dne 31. 8. 2009
od 18:00 hod. v kancelářích HD Krakonošův
Ranč Poniklá. 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
20. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti 13
zastupitelů. Ověřovatelé zápisu 19. zasedání
ZO pan Tomáš Klikorka a pan Marek Kulhavý
se vyjádřili k zápisu: zápis je pořádku.
Schválení programu 20. zasedání ZO:
Diskuse:
Zastupitelé: Bod Zrušení Drobných služeb
pouze do diskuse, byl dán na vědomí na poslední chvíli.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 20. ZO s tím, že bod
Zrušení Drobných služeb bude přesunut na
příští jednání ZO.
Hlasování:
Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
13

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 20. zasedání ZO
ověřovateli zápisu paní Květu Kavánovou
a pana Jaroslava Čížka, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou, navrhovatelkou usnesení
slečnu Petru Therovou.
Hlasování:
Schváleno

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 9. 6. 2009 do 24. 7. 2009
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ Poniklá. (18:10 dorazil
P. Plichta)

Diskuse:
T. Klikorka: Kupuje se kára, co bude
s Destou?
M. Kavánová: Zatím si půjčujeme káru
z Krakonošova ranče a pan Chládek poskytuje
pick-up. Na opravu Desty nejsou peníze.
J. Pičmanová: Na co byl konkrétně projekt
Poniklá – Zaniklá?
M. Kavánová: Na 3. etapu tělocvičny a knihovnu, která by byla přestavěna na ICM. Hlavní
výtkou bylo, že máme zastaralou projektovou
dokumentaci, není v elektronické podobě, to
znamenalo ztrátu bodů. Pro další žádosti je
nutné přepracovat projekt podle nových kritérií, na to zatím nemáme, takže hledáme další
řešení pro přední stěnu, byl návrh na horolezeckou stěnu ve spolupráci se Singing Rockem,
vysadit zeleň, upravit park, zateplení přední
stěny je součástí projektu na modernizaci školy
(výměna oken, nový zdroj vytápění, zateplení
fasády).
K. Kavánová: K žádosti paní Huderové – jen
upozorňuji, že za minulých zastupitelstev odmítla několik nabídek na byt i na DPS.
M. Kulhavý: Čeho se týkala stížnost na T-mobile?
A. Vondrová: Výpadků signálu kvůli vypínání
převaděče.
M. Kavánová: Stížnosti už jsme podávali dvě,
neustále nám tvrdí, že všechno bylo v pořádku,
že tam umístili přenosný generátor, ale ten tam
byl jen jeden, max. dva dny a pak ho zas odvezli. Nemůžeme s tím nic dělat, jen doporučit
lidem změnit operátora.
Ještě bych se vrátila k vratce dotace tří milionů
– chyba vznikla v isprofinech, původní projekt
byl na celou tělocvičnu, později byl rozetapován, ovšem do formulářů se chybně dostaly
parametry stavby tělocvičny jako celku. Přes
FÚ Semily bylo jednáno s MFČR, FÚ navrhl
pokutu ve výši 100.000,-Kč, ovšem z MF ČR
přišlo Rozhodnutí o navrácení téměř tři milionů,
což je pro obec nemožné. FÚ navrhovalo podat
žádost o posunutí platby a splátky (max. na
5 let), dále se dá podat žádost o prominutí. Tu
jsme již podali na MFČR se všemi podklady,
kde dokazujeme, že se jednalo o chybu administrativní. I tato žádost postupuje přes FÚ
v Semilech, vyžádali si další doložení finanční
situace obce (kolik přišlo do rozpočtu obce
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v porovnání s rokem loňským, čeho je obec
zřizovatelem,…). Teď nezbývá, než čekat.
(18:27 příchod M. Holubec)
A. Holubcová (host): Jak je to tedy s nájmem
sálu v Pohostinství Mádle? Jak to bude dál,
třeba pro nás divadelníky?
M. Kavánová: Vše zůstává stejné, jen pan
Mádle již nechtěl platit nájem za sál, který
nevyužívá, takže nejprve se přijdete domluvit
na obec, a pak se ještě půjdete domluvit s panem Mádlem. Nájem se platí na obci, topení
+ úklid panu Mádlemu. Nadále platí, že místní
spolky mají nájem zdarma.
A. Holubcová: Proč byl propuštěn pan Šír?
M. Kavánová: S panem Šírem bylo něco
dlouhodobě řešeno, byl opakovaně upozorňován
na problémy s Drobnými službami. Koho propustit bylo dáno právě dlouhodobými nesrovnalostmi s R. Šírem. Bylo rozhodnuto zrušit
místo vedoucího DS. Obec nemá peníze na tolik pracovníků v DS, dnes jsou i jiné možnosti,
třeba najmout nezaměstnané, či někoho na
dohodu. K panu Šírovi – ruší se místo vedoucího DS. Bez vedoucího nemá organizační
složka smysl. Z hlediska starosty budu mít větší
přehled o nákupech, dodavatelských akcích
a dalším, nebudu to mít zprostředkované přes
DS. Panu Šírovi bylo nabídnuto více možností
odchodu – dohoda s čtyřměsíčním odstupným
nebo klasická výpověď s dvouměsíčním
odstupným.
Paní Šírová (host): Ta nabídka čtyř měsíčních
platů tam nebyla.
M. Kavánová: Pan Šír dohodu nepodepsal, je to bezpředmětné. Podepsal klasickou
výpověď.
Paní Šírová: Myslím, že pro Radka je to
nejlepší řešení.
M. Kavánová: Vše bylo v poklidu, s Radkem
jsem se domluvila.
A. Vondrová: Nejsou peníze, dodavatelé
vyjdou levněji než zaměstnanci. Na OÚ byla
dohoda se všemi zaměstnanci, nebráníme se
dodavatelské spolupráci i s panem Šírem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 9. června 2009 do
24. srpna 2009
Hlasování:
Pro

Proti

13

0

Schváleno



Zdržel se
M. Kulhavý
J. Jirouš

3) Schválení závěrečného účtu
Svazku Krkonoše a Jilemnicko
M. Kavánová: (info) Nebyly shledány žádné
chyby.
Diskuse:
P. Therová: Kolik budou poplatky do Svazků
pro příští rok?
M. Kavánová: Jilemnicko – 25 Kč/1 obyvatel, Krkonoše – 2 Kč /1 obyvatel + 1500 Kč na
cestovní ruch.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje závěrečný účet Krkonoše –
svazek měst a obcí a Jilemnicka – svazku obcí
za rok 2008.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Schválení zvýšení nájemného
M. Kavánová: (info) Na rok 2010 navrhujeme
nájemné takto:
29,55 Kč/m²/měsíc pro I. kategorii (bývalou)
26,60 Kč/ m²/měsíc pro byty se sníženou kvalitou bydlení (bývalá II. kategorie)
Diskuse:
A. Vondrová: O kolik je to zvýšení?
Předpokládám, že je to zákonné maximum.
Z. Petrušková: U II. kategorie je to o zhruba
6 Kč.
J. Čížek: U I. kategorie o 65m² je to cca 2000
Kč (příklad).
A. Holubcová: Já bydlím v domku, takže se
mě toto netýká, ale divím se, že zastupitelé
nediskutují.
T. Klikorka: Ale to by měli přijít občané,
kterých se to týká, nepřišli, tak asi souhlasí.
M. Kulhavý: Obci se byty nevyplatí, nájmy
jsou strašně nízké, navýšení obci jen prospěje.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zvýšení nájemného, u bývalé
I. kategorie na 29,55 Kč/m2/měsíc a u bývalé
II. kategorie na 26,60 Kč/m2/měsíc od 1. 1.
2010.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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5) Schválení smlouvy o zřízení
věcného břemene
A. Vondrová (info): Obec vlastní pozemky, přes které vede potrubí plynu k paní
Rybníčkové, paní Rybníčková chce mít vše legalizované. Navrhovaná cena – pouze správní
poplatky a geometrický plán, což uhradí paní
Rybníčková, jinak nic.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi manželi Donátovými, obcí Poniklou a paní Hanou Rybníčkovou.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš

6) Pozemky
A. Bezplatný převod ppč. 1394/2, k. ú. Poniklá (vodojem Horní Dola).
M. Kavánová: (info) Pozemek je v územním
plánu typem pozemku „veřejně prospěšná
stavba a opatření“, vlastní ho Pozemkový fond,
žádáme o převod do vlastnictví obce.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezplatný převod ppč. 1394/2,
k. ú. Poniklá od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
B. Bezplatný převod ppč. 458, část, k. ú.
Poniklá (parkoviště Cha-Cha).
M. Kavánová: (info) Stejná situace jako v A.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezplatný převod ppč. 458, k. ú.
Poniklá od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování:
Schváleno
C. Bezplatný převod ppč. 404/4, k. ú. Poniklá (garáže u Jizery).
M. Kavánová: (info) Jedná se o garáže

u Bertera, stejná situace jako v A.
Diskuse:
J. Čížek: Tady už nás jednou někdo předběhl,
odhlasoval bych.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje bezplatný převod ppč. 404/4,
k. ú. Poniklá od Pozemkového fondu ČR.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
D. Pronájem a následná koupě pozemku
ppč. 402/3, k. ú. Poniklá (hřiště u Jizery)
M. Kavánová: (info) Opět pozemek od Pozemkového fondu, jedná se o část nevyužívaného
hřiště u Jizery.
Diskuse:
K. Kavánová: Na tento pozemek není přístup.
M. Kavánová: Přístup je přes pozemek Tiby,
už ho máme v pronájmu.
K. Kavánová: Bylo by dobré zřídit na pozemek Tiby věcné břemeno.
M. Kavánová: Zjistím. Mimochodem,
v žádosti je třeba přesné datum, jak dlouho
už hřiště existuje, napsali jsme tedy (podle
průzkumu) od 1. 1. 1950.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pronájem a následnou koupi
pozemku ppč. 402/3, k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Schváleno
E. Pronájem a následná koupě pozemku ppč.
1654/2, k. ú. Poniklá (studny u koupaliště),
důležité pro provozování koupaliště i vleku.
M. Kavánová: (info) Pozemky jsou důležité
pro provoz koupaliště, vleku i Bahýnka. Máme
dva návrhy – věcné břemeno nebo koupě
– potřebujeme schválit oba, použijeme podle
toho, jak se situace vyvine. Pozemky zatím
vlastní Pozemkový fond, ale okolní pozemky
již vlastní paní Cejnarová ze Špindlerova
Mlýna. Je to rest z minula, nikdo nedomyslel,
že bychom o pozemky, a tím i o vodu mohli
přijít.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje pronájem a následnou koupi
pozemku ppč. 1654/2, k. ú. Poniklá.
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Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
F. Zřízení věcného břemene pro právo
čerpání vody s právem přístupu pp. 1654/2,
k. ú. Poniklá v případě, že nebude možný
pronájem a následná koupě
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro
právo čerpání vody s právem přístupu, ppč.
1654/2, k. ú. Poniklá v případě, že nebude
možný pronájem a následná koupě.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
G. Prodej pozemku stpč. 237, ppč. 353/3,
353/2, 353/4, k. ú. Přívlaka (pozemky kolem
obytného domu čp. 412)
M. Kavánová: (info) Nájemníci se dohodli, že
koupí pozemky, o které se léta starají. Dosud se
řešily pouze kousky pod garážemi. Při prodeji
domu nájemníci pozemky sice nechtěli, ale
nyní žádají všichni. Jsou to kůlny, zahrada,
přístupová cesta. Já navrhuji – stavební pozemky za 50 Kč/m², ostatní za 20 Kč/m². Pozemky
si vlastníci rozdělí ideální čtvrtinou.
Diskuse:
Pan Kubín (host): Jaká je tedy celková cena?
M. Kavánová: 28 000 Kč za všechno.
Pan Kubín: Navrhujeme věcné břemeno
na pozemek 353/4 pro přístup družstva
a Lukešových.
M. Kavánová: To je v zájmu vlastníků okolních pozemků, ti se pak s vámi budou muset
dohodnout. Vlastníky budete vy, okolní vlastníci dostanou prodej na vědomí.
P. Plichta: ZO může upozornit okolní vlastníky ze slušnosti.
M. Kavánová: Dosud to majitelé neřešili, proč
tedy teď řešit i věcné břemeno?
Z.Petrušková: Berou to tak, že cesta je nyní
obecní, proto to majitelé okolních pozemků
neřešili.
K. Kavánová: Pak by ale kupující měli nárok
na slevu kvůli břemenu.
J. Pičmanová: Dala bych prodej na vědomí
vlastníkům okolních pozemků, a ať se dohodnou s novými majiteli na poplatku za užívání.



Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku stpč. 237, ppč.
353/3, 353/2, 353/4, k. ú. Přívlaka, za cenu
50 Kč/m2 za stavební pozemek, ostatní za 20
Kč/m2. Majitel sousedního pozemku bude
upozorněn na změnu majitele.
Hlasování:
Pro

Proti
T. Klikorka
J. Jindřišek
P. Plichta

Zdržel se

Pro

Proti

12

0

Zdržel se
T. Klikorka
J. Pičmanová
J. Jindřišek

12

0

Schváleno
H. Prodej části pozemku ppč. 407/6, k. ú.
Poniklá (nad kantýnou)
M. Kavánová: (info) Pan Jon a pan Kraus
žádají o odkoupení části parcely, aby zde mohli
chovat drůbež. Žadatelé byli upozorněni, že
musí uklidit stávající nepořádek, to splnili,
chtějí tam drůbež chovat nadále, proto žádají
o prodej.
Diskuse:
A. Vondrová: A budou pak taky uklízet? Odpady tečou ke kantýně, to není zrovna vhodné.
J. Čížek: Jsou tam stromy ohrožující kantýnu,
ty by pak taky byly jejich?
M. Kavánová: Ano.
P. Plichta: Co vím, žádost byla podána
v květnu, ale neoficiálně vím, že koupi vzdali
kvůli ceně zaměření.
K. Kavánová: Navrhuji pronájem, tím se dá
pořádek udržet.
M. Kavánová: Navrhněte tedy cenu
pronájmu.
A. Vondrová: Obvykle je to 1% z ceny pozemku vyhlášené pro KÚ obce.
A. Holubcová (host): Také souhlasím
s pronájmem.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje prodej části pozemku ppč.
407/6, k. ú. Poniklá. Schvaluje pronájem ve
výši 1% z ceny půdy v k. ú. Poniklá obvyklé.
Hlasování:

Schváleno
I. Prodej pozemku ppč. 2957, k. ú. Poniklá
(část pěšiny kolem Krejčova statku)
M. Kavánová: (info) Pěšina vede těsně kolem
domu čp. 212, noví majitelé by pozemek rádi
oplotili. Nabízejí obci ke koupi ppč. 1014, k. ú.
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Poniklá jako náhradu, aby pěšina mohla být
zachována.
Diskuse:
P. Plichta: Navrhuji směnu. Navíc pozemek
1014 je veden jako zahrada, na to pozor, musela by proběhnout změna typu pozemku.
K. Kavánová: Územní plán nepřipouští oplocování bez vážných důvodů. Pěšina navazuje
na další pěšinu, už tam byla spousta problémů
s okolními majiteli, navrhuji neprodávat na
základě zkušeností z minula. Směna by možná
prošla, prodej bych neřešila.
M. Kavánová: Pozemek by šlo ohraničit živým
plotem, dořešily by se problémy majitelů se
sousedy. Směnou bychom oběma pomohli,
plotem by byla dána hranice pozemku.
T. Klikorka: Já jsem pro směnu.
J. Čížek: Navrhuji odložení a místní šetření.
A. Vondrová: Navrhuji směnu, ale nedorovnávat cenu za více m² pozemku 1014.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje provedení směny pozemku ppč.
295, k. ú. Poniklá a ppč. 1014, k. ú. Poniklá bez
finančního vyrovnání a změnu typu kultury.
Hlasování:
Pro
13

Proti

Zdržel se

K. Kavánová

P. Therová

Schváleno
J. Prodej pozemku ppč. 1315/1 a 1314/1,
k. ú. Poniklá (naproti domu čp. 342)
M. Kavánová: (info) Pan Mrázek nemá
možnost v zimě projet automobilem k rekreační
chatě. Zamýšlí zde vybudovat garáž. Pozemek
je veden v územním plánu jako ostatní plocha,
travní porost, musel by žádat o změnu.
Diskuse:
K. Kavánová: Neprodávala bych.
M. Kavánová: Souhlasím. Není to stavební
pozemek.
Návrh usnesení:
ZO neschvaluje prodej pozemku ppč. 1315/1
a 1314/1, k. ú. Poniklá za účelem výstavby
garáže, protože pozemek není veden jako
stavební.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý

7) Schválení Pravidel pro výkon
veřejné služby
M. Kavánová: (info) Dle nových zákonů lze
přijmout nezaměstnané na 30 hod/měsíc, je to
na dohodu, musí mít jen školení BOZP od obce.
MPSV proplatí povinné pojištění, které za ně
obec odvede. Jen potřebují někoho od obce na
dohled. Odpracované hodiny obec potvrdí, ten
člověk si potvrzení odnese na sociální odbor
a dostane vyšší dávky. Poniklá bude sepisovat
smlouvy pouze na měsíc, předem nevíme, jak
je ten člověk spolehlivý. Pravidla máme od
paní Ouhrabkové z Města Jilemnice.
Diskuse:
M. Kulhavý: V textu pravidel jsem našel dvě
chyby (město/obec, datum účinnosti), prosím
opravit. Kdo by vykonával dohled?
M. Kavánová: Pracovníci Drobných služeb,
později obec.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje Pravidla pro výkon veřejné
služby v podmínkách obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Nájemné za tělocvičnu
M. Kavánová: (info) K 31. 7. bylo za
tělocvičnu vybráno 27 085 Kč.
Náklady na topení:
V roce 2008 se topilo víc, protože stavba byla
nová, tudíž ještě mokrá. Celkové náklady vycházení zhruba 640 Kč/1 den, děleno napůl
– ZŠ/ostatní. Neřešíme zimu a léto.
Dnes bychom měli vyřešit, jak dál s nájmem.
Stávající systém mi nepřijde špatný, platí
do konce roku, nový systém by měl platit
od 1. 1. 2010. Hodinová sazba 150 Kč/hod.
odpovídá cenám na okolí, v případě tohoto
systému bych navýšila celodenní sazbu oproti
průměrným nákladům na 680 Kč/den. Otázka
je, jak by změnu na hodinovou sazbu zvládaly
spolky, pokud by neměly na nájem, žádaly
by o příspěvek obce, pak by změna systému
vlastně zůstala nezměněna.
Diskuse:
J. Čížek: Jak byla tělocvična využita?
M. Kavánová: Až dost, přes zimu se všichni ani
nevešli, léto bylo samozřejmě slabší, tréninky
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jsou venku, ale dva týdny měli v pronájmu
tělocvičnu Hradečáci a Pražáci. Školní rok je
využit plně.
J. Jindřišek: Hodinová sazba 150 Kč, to znamená při deseti lidech 15 Kč na osobu, to nic
není.
L. Scholzová: Já se přikláním k celoroční,
počty lidí se mění, pak je vybírání na hodinu
složité.
P. Therová: Já souhlasím s Jirkou, my trénujeme jako tým, kdo nepřijde, stejně zaplatí,
poplatek na osobu tak bude pořád stejný.
T. Klikorka: Florbalisté vybírají standardně
20 Kč/osoba, jednou vyberou víc, jednou míň,
nevidí v tom problém. Všichni jsou rádi, že
ušetří cestu někam jinam. Dal bych víc třeba
přespolním. 600 Kč/rok je opravdu málo.
M. Kulhavý: Zvedl bych výrazně celodenní
sazbu, na 1200-1500 Kč/den, na celý den si
najímají tělocvičnu hlavně oddíly ubytované
v okolí, a jinde je to běžná cena.
J. Pičmanová: V zimě už uvidíme lépe náklady na topení.
A. Vondrová: Topení není přímý náklad, ve
škole se topit stejně musí. Přímé náklady jsou
voda, elektřina.
T. Klikorka: Bral bych v potaz hlavně
návštěvnost. Nikdy ale asi stejně nedosáhneme
7 hodin denně ostatními + víkendy po celý
rok.
L. Scholzová: A jak s dětmi?
T. Klikorka: Když vidím, co všechno dnešní
děti mají, pro rodiče to nic není.
L. Scholzová: Ale budou to tak brát i rodiče?
Já to vidím ve školce. Rodiče to odradí.
L. Hájková (host): U jednorázové platby pro
děti se mi nelíbí, že se jim musí dávat peníze na
každou hodinu do ruky, můžou je ztrácet.
Zastupitelé: To je na vedoucím, jak si to zorganizuje.
A. Holubcová (host): Já souhlasím s hodinovou sazbou, 150 Kč nic není.
M. Kavánová: Kolik by tedy mělo být celoroční
nájemné, aby zůstala celoroční platba?
M. Kulhavý: Navrhuji odložit tento bod
napříště, máme čas do konce roku.
J. Bekr: Je tu ještě jeden rozdíl – akce pod
hlavičkou školy jsou zdarma.
L. Scholzová: Ano, to pak mohou i spolky
dělat akce pod ZŠ zdarma a tím poplatek obcházet.
M. Kavánová: To je na debatu s ředitelem
ZŠ.
A. Holubcová (host): A vyvíjí ZŠ nějakou ak-
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tivitu pro vlastní příjmy?
L. Scholzová: To by musela škola mít ve
zřizovací listině, jinak nelze. Naše škola toto
v listině nemá.
M. Kavánová: Letní kurzy ručních prací platí
formou sponzorských darů.
Návrh usnesení:
ZO odkládá určení pravidel provozu tělocvičny
do příštího ZO.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

9) Schválení dodatku ke Smlouvě
o úvěru č. 0115130139 z 23. 12. 02
M. Kavánová: (info) V roce 2004 byla zrušena
zástava na DPS a pozemky s touto stavbou spojených (na poskytnutí úvěru ve výši
3.5000.000,- Kč). Bohužel, nějakou záhadou
došlo k tomu, že nám byl stále zastaven jeden
pozemek ppč. 1757/2, k. ú. Přívlaka na celou tuto částku. Ačkoliv to byla chyba České
spořitelny, musíme schválit dodatek, kde se
ČS vzdává zástavního práva na tento pozemek.
Chybu našla auditorka.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě
o úvěru č. 0115130139 ze dne 23. 12. 2002.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
J. Jindřišek

10) Změna zřizovací listiny MŠ
L. Scholzová: (info) Změna se dělá kvůli novele zákona, nahrazují se pouze slovíčka, podstata se nemění (pozemky má MŠ v užívání,
budova za symbolický nájem…).
Diskuse: Bez připomínk
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu zřizovací listiny MŠ Poniklá k 1. 9. 2009.
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Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

11) Změna zřizovací listiny ZŠ
Poniklá
M. Kavánová: (info) Změny jsou stejné jako
v MŠ, opět pouze drobnosti.
Diskuse: Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO schvaluje změnu zřizovací listiny ZŠ Poniklá k 1. 9. 2009.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

12) Diskuse
M. Kavánová: Máme před sebou zimní sezonu, musíme začít zase přemýšlet o vleku.
Byl tu už člověk na prohlídku, máme nabídku
z Jeseníků na náhradní díly k vleku za třetinové
ceny. Na obsluhu máme dva stálé zaměstnance,
dále potřebujeme dvě dohody a řidiče rolby, to
bychom rádi Radka Šíra ml.
T. Klikorka: S Radkem už by se mělo jednat
teď.
M. Kavánová: Potřebujeme čtyři lidi mít na
vleku a jednoho na rolbu. Můžeme využít lidi
z veřejných služeb nebo brigádníky na střídání,
vloni to fungovalo dobře. Jen nám chybí technický pracovník. Zájemce na práci na vlek
máme, i zkušené (kontakty z loňska, ze Spartaku Rokytnice). Jen aby byla konečně dobrá
zima.
M. Kavánová: Posledním bodem z mé strany je diskuse ohledně funkce šéfredaktora
časopisu „Pod horami“. Jestli jsem někoho
urazila tím, co bylo následně uveřejněno
v časopise, tak se omlouvám. Vzniklo to na
základě toho, že nejméně dva roky řešíme to,
že 10. má být zpravodaj mezi lidmi. Je to jedna jediná povinnost, kterou ten člověk v této
fci má. V posledním čísle se jednalo o akci
Krakonošovy letní podvečery, kterým bylo
věnováno hned několik článků a hlavně, byl zde
program a pozvánka na tuto akci (společně se
Svazkem jsme jeho spolupořadatelem) a ještě
devátého jsem neměla v ruce nulté číslo, bylo
jasné, že vyjde informace pozdě. Uveřejněním

soukromého mailu se z věci soukromé stala
věc veřejná. Většinou nebylo nic podstatného
vyčítáno, kvalita časopisu se velice zlepšila.
Bylo řešeno pouze dodržování termínu jak
na obci, tak na zastupitelstvu. Nikdy nebyla
nařízena uzávěrka na 25. v měsíci. Šéfredaktor
zodpovídá za včasné vydání a to bylo také
několikrát zdůrazněno. Funkci šéfredaktora
nikdo nezrušil. Pokud je někdo zvolen zastupitelstvem, jen zastupitelstvo ho může odvolat.
M. Kulhavý: Po posledním tvém mailu jsem
ti napsal, že to beru, jako že jsem vyhozen byl
a že to dál po mailu řešit nechci.
M. Kavánová: Tenhle mail jsem tedy nečetla.
Zrušení funkce šéfredaktora, což jsem zařadila
jako bod do zastupitelstva, je můj předložený
návrh zastupitelstvu.
P. Therová: Podle mého názoru měl tento rozhovor zůstat za zavřenými dveřmi.
Z. Petrušková: Tak ať si najde nebo určí
někoho, kdo ho zastoupí, když bude někde
pracovně nebo na veletrhách…
M. Kulhavý: Nikdo se mě nikdy nezeptal, jestli je možné nastavit termín uzávěrky tak, aby
se stihl první výtisk do daného termínu. Nikdy
nevíte, kolik Vám přijde příspěvků a v jaké
kvalitě. Většina přijde po uzávěrce.
K. Kavánová: Shrneme, paní starostka se Vám
omluvila, podle většiny zastupitelů děláte zpravodaj velmi dobře, tak se tedy dohodneme, že
ho budete dělat dál a věc berme za vyřízenou.
Mám také mnoho zkušeností s tištěním časopisu
v letech minulých.
M. Kulhavý: Budu dále vést časopis, ale
nemohu slíbit dodržování termínů vydání,
vzhledem k náročné úpravě některých článků,
které musím prostudovat, zkrátit…
L. Scholzová: Pokud budeš potřebovat článek
přepsat nebo jinak pomoci, nabízím svoji pomoc.
M. Kavánová: Já tedy požaduji lepší informovování ze strany pana redaktora, doufám, že se
tak již nikdy nestane, ale pokud nebude stíhat
vydání nultého čísla tak, aby byl časopis do 10.
mezi lidmi, abych dopředu věděla proč se tak
stalo, jaké bude mít jeho vydání zpoždění atd.
Předávám slovo sl. P. Therové, aby přednesla
usnesení.

13) 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
Uplynuly další dva měsíce. Pro děti znamenaly návrat do školy, pro mnohé z nás
návrat z dovolené, obstarání všeho potřebného
pro naše potomky školou povinné a nástup do
práce. Někteří o práci přišli. Není jich málo.
Finanční krize mnohým firmám nedovoluje
pokračovat v jejich podnikání. I obce Poniklá,
coby právnické osoby, se tato situace dotkla.
A to velmi značně. Tím, že mnohé firmy a podniky omezily svoji činnost či úplně zanikly, se
krátí rozpočet obce. Přesná čísla budeme znát
až na konci roku, k tomuto měsíci je obecní
příjem finančních prostředků menší o více než
1 milion korun českých oproti roku loňskému.
Pro obec to znamená nezačínat žádné další
větší projekty, i když se stále nabízejí dotační
tituly nejen z evropských fondů. Příjmy v takto
krácené podobě sotva stačí na pokrytí nákladů
běžného chodu obce.
Tímto alespoň v krátkosti vysvětluji naši
finanční situaci a zároveň také sděluji, že obec
nemůže těm, kteří přišli o práci, poskytnout
úlevy na stanovených poplatcích. Jediné příjmy, které jsou pro obec v současné době jisté,
jsou ty, které obec vybírá od vás, to znamená
poplatek za odpady a za vodné a stočné. Neumím odhadnout, jak se situace vyvine v roce

Zprávy z obce
příštím, ale zůstávám spíše pesimistou. V rozpočtu musíme pamatovat především na
chod školy a školky, na provozování vodovodu a kanalizace, na odvoz odpadů a na
zimní protahování.
Školu a školku u nás navštěvuje čím dál
méně dětí. Jako obec stárneme a občanů ubývá. Myslím si, že obě vzdělávací zařízení
máme na velmi dobré úrovni a že nám učitelé
vycházejí všemožně vstříc. Je škoda, že někteří rodiče dávají přednost školám v jiných městech. Nemohu rozhodnout za ně, sami musí
posoudit, zda je pro dítě lepší denní dojíždění
a třída o 30 dětech, nebo škola v místě sice se
spojenou třídou, ale o 8-12 žácích. Co se týká
zájmových kroužků, určitě se školám v okolí
vyrovnáme, ne-li je předčíme. V tomto roce
se na naší devítileté škole učí 93 žáků. Je to
velmi málo, a pokud se nestane zázrak, v roce
následujícím jich bude ještě méně. Pro obec
to znamená poskytovat škole ještě více financí. Na nadcházejícím zasedání zastupitelstva
se bude jednat o rozpočtu obce na příští rok.
Sami se můžete přijít přesvědčit o tom, že nás
čekají finančně velmi napjaté roky.
Vodovod a kanalizace jsou řešeny stále.
V době, kdy dostanete toto číslo časopisu,
bude již propojení vodárenských systému
dokončeno. Probíhalo za velmi špatného počasí a s řadou problémů. Všem, kteří pochopili,

V době, kdy dostanete toto číslo časopisu, bude již propojení vodárenských systému dokončeno.
Probíhalo za velmi špatného počasí a s řadou problémů.
foto: OÚ Poniklá
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že se jedná o téměř „historický“ okamžik a
přistoupili k nepříjemnostem s touto akcí spojených s nadhledem, děkuji za pochopení a
optimistická slova. Těm, kteří zůstávají neoblomní i v tak důležité věci, jako je voda pro
všechny, nemám co říci. Pravděpodobně jim
voda tekla vždycky a nikdy nepoznali, co to
je, zůstat i několik dní bez vody. Bohužel, ne
všichni tuto vymoženost mají.
Propojením vodárenských systémů bude
odlehčeno vodojemu Horní Dola, z vodojemu
Keříček budou zásobováni všichni od čp. 99
a čp. 247 směrem dolů. Podotýkám, že voda
z vodojemu Keříček splňuje všechny hygienické předpisy. Stejně tak jako voda z vodojemu Horní Dola. Je možná tvrdší, ale rozhodně
pitná. Několikrát do roka jsou odebírány vzorky z různých míst vodovodní sítě a zatím vždy
byly v pořádku.
Poděkování patří hlavně panu ing. A. Polejovi za jeho ochotu a obětavost při této akci,
stejně tak panu J. Čížkovi. Nastalé problémy
řešili a řešili je s chladnou hlavou. Snad nám
zůstanou ještě dlouho nápomocni.
Na příští rok je plánováno uskutečnění
projektu „Předčištění hlavní ČOV“. Samozřejmě už teď je řešeno podání žádosti o dotaci.

Zprávy z obce
Náklady na tento projekt jsou vyčísleny na
2 miliony korun českých, dotaci lze získat ve
výši 65 – 75% uznatelných nákladů. Vybudování předčištění je nezbytné pro samotný
chod hlavní ČOV. Předčištění „nepustí“ do
důležitých zařízení čističky tuhé větší předměty, které neustále ničí všechna dmýchadla
a čerpadla, bez kterých je celý proces čištění
odpadní vody bezpředmětný. Při jarním tání
bude regulovat množství vody, které vpustí do
sedimentačních nádrží. Tuhé větší předměty
jsou hygienické potřeby paní a dívek a kojenecké pleny. Člověk jako já nechápe, jak se
to tam dostane, ale bohužel se u nás vyskytují tací, kteří považují splachovací záchod i za
popelnici. Divím se, že se jim ještě neucpala
domovní přípojka. Třeba by poté pochopili, co
spláchnout lze, a co už ne. Vybudování předčištění je jedna ze dvou nutností, které je ještě
třeba dokončit i přes nepříznivou situaci obce.
Odvoz odpadů je stálý oříšek. Od 1. 1.
2010 dojde ke změně odvozu. K tomu v dalším
podrobnějším článku. Stále nabádám ke třídění
odpadu. I přes veškeré problémy s jeho dalším
osudem zůstáváme u třídění plastů z domácností, nápojových kartonů, papíru, PET lahví,
bílého a barevného skla a drobného kovové-

Že bude padat sníh v takové intenzitě už v polovině října nás kupodivu, co se týká protahování,
nezaskočilo. Foto je z 16. října.

foto: OÚ Poniklá
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ho odpadu. Poskytnutá odměna bohužel zcela
nepokryje náklady na jeho odvoz a pronajaté
nádoby, nicméně náklady s tříděným odpadem spojené nejsou přičítány k ceně za odvoz
domovního odpadu. Také škola se opět zapojila do sběru tříděného odpadu. Získaná odměna
bude rozdělena mezi nejlepší „sběrače“.
Zimní protahování jsme si již letos vyzkoušeli. Že bude padat sníh v takové intenzitě už
v polovině října nás kupodivu, co se týká protahování, nezaskočilo. HD Krakonošův ranč
ihned vyslalo potřebnou techniku. Tak teď
musíme jen doufat, že nám Krakonoš nadělí
pořádnou sněhovou nadílku také na Vánoce.
Ale ty jsou až za dva měsíce. Tak ani já, a snad
už ani počasí, nebudeme předbíhat.
Míla Kavánová
starostka obce

Oprava silnice ke školce a vjezdu
k HD
Využili jsme nabídky firmy, která se pohybovala v našem okolí a opravuje povrchy
komunikací. Plánována byla oprava místní
komunikace kolem obřadní síně k Červinkovic stodole. Bohužel jsme nezískali dotaci.
Dohodli jsme se tedy s předsedkyní HD Krakonošův ranč, že již nebudeme čekat na sliby
jiných firem a využijeme této nabídky k dlou-

ho plánované opravě části místní komunikace
vedoucí ke školce a k opravě vjezdu do HD.
Doufám, že jsme ty, kterým jsme opravu slibovali, potěšili a naši snahu ocení. Oprava
probíhala za nepříznivého počasí, snad jako
všechny akce v tomto měsíci, byli jsme však
ubezpečeni firmou, že se na dílo vztahuje jednoletá záruka. Pokud nám tedy naše opravené kousky cest nevydrží letošní zimu, budou
reklamovány a opraveny.

Míla Kavánová
starostka obce

Brigáda ponikelských jeskyňářů
Někteří se divili, co že to ten jíl na pěšině
pod Jaklovými dělá. Odpověď už většina zná.
Pro ty, kteří se na zmiňované místo ještě nedostali: nemožné se stalo skutečností a naši ponikelští jeskyňáři posíleni členy z bozkovské
základny se vrhli na znovuvybudování vyvěračky z jeskyní. Tato akce byla plánována již
několik let. Ač byla pečlivě připravena, počasí
jim rozhodně nepřálo. Za říjnového sněžení
vybudovali studánku na místě, které již delší
dobu připomínalo spíše rozpadlou kadibudku.
Potřeba byly nejen teplé vaťáky, čepice a grog,
ale i velmi šikovné ruce a chytrá hlava. Děkuji
všem, kteří se na akci podíleli. Mají můj obdiv,
že to v takovém počasí nevzdali. Zatím ještě

Za říjnového sněžení vybudovali studánku na místě, které již delší dobu připomínalo spíše rozpadlou kadibudku.

foto: OÚ Poniklá
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chybí dodělat terénní úpravy a stříšku nad
studánkou, ale to až se počasí trochu umoudří. Zároveň se omlouvám majiteli pozemku,
na kterém stavba stojí, že nebyl o této akci
informován. Chybička se vloudila, ale snad mi
moje jednání promine a odpustí.

Míla Kavánová
starostka obce

Jízdní řády
Dne 13. října byly se zástupci přepravních
společností diskutovány nově navrhované
změny autobusových a vlakových spojů. Diskutováno tedy dlouze nebylo. Osobně jsem
zasílala připomínky k jízdním řádům oficiálním dopisem. Informuji všechny, kterých se
změny dopravních spojení týkají, že jízdní
řády naleznete zde: http://www.iidol.cz/
navrhovane-jizdni-rady.html
Připomínky k jízdním řádům můžete zasílat následujícím způsobem:
- e-mailem: koridlk@kraj-lbc.cz
- pomocí připomínkového formuláře,
k dostání na OÚ Poniklá
- poštou na adresu KORID LK, U Jezu
642/2a, 461 80 Liberec 2
Nově navrhované jízdní řády by měly vejít
v platnost 1. 7. 2010. Doufejme, že se do té
doby ještě něco změní k lepšímu.
Míla Kavánová
starostka obce

Připomínky obce Poniklá k jízdním řádům
Dobrý den,
Jménem občanů obce Poniklá Vás žádám
o opětovné zvážení některých změn, které
navrhujete v jízdních řádech, které se bezprostředně týkají života v naší obci:
Spoj č. 946 – Jilemnice-Víchová-JestřabíPoniklá-Jilemnice:
Bus 2 – pokud ho nebudou stíhat lidé
zaměstnáni v Cutisinu (5.56 hodin je zde autobus, lidé končí v 6:00 hodin), je tento spoj
pro Poniklou bezpředmětný. Ráno v šest spoj
Poniklá - Jestřabí není třeba.
Bus 11 – posunutí spoje o cca 20 min.
později způsobí, že lidé nestihnou spoj do
Semil (přesedali ve Víchové n.J., H. Sytová
most, spoje na sebe čekaly). Lidé z Poniklé

se ranním spojem dostanou do Jilemnice přes
Víchovskou Lhotu? Jak drahé bude jízdné?
Také to znamená, že ze zastávky Poniklá,
uškoly do zastávky Jilemnice, aut. nádraží to
bude trvat 45 minut. Ze zastávky Poniklá, pošta pojede autobus č. 946 v 7:08 hodin, další
přijíždí z Rokytnice v 7:11 hodin. Jsou to dva
autobusy v jeden čas.
Bus 17 – přijíždí do zastávky Poniklá, pošta v 15:10 hodin, nestíhá se o deset minut spoj
670081 Vrchlabí –Rokytnice, využívaný hlavně dětmi do ZUŠ.
Bus 19 – pokud bude jezdit každý pracovní den, bude jezdit prázdný
Spoj č. 941 – Rokytnice - Jablonec - Jilemnice, Hrabačov - Jilemnice/Vrchlabí
Je vynechán spoj ve 12:38 hodin na Vrchlabí (pouze Po. a Stř. jede spoj z Jestřabí do
Jilemnice). Pokud je začátek odpolední směny
ve Vrchlabí ve 13:30 hodin, lidé to nebudou
stíhat.
Není jasná návaznost od Hradečáku
v 17:05 hodin z Jilemnice na Rokytnici n.J.
V 15:11 hodin pojedou z Poniklé souběžně dva autobusy (Jestřabák a z Rokytnice do
Vrchlabí, který opět nezajíždí do Jilemnice).
Bus 12 uspíšen o 12 minut, nestihne se přípoj
z Jestřabí.
Proč poměrně dost spojů míjí Jilemnici
(4,8,10,12,14)?
Spoj č. 670081 20 – Jilemnice-Rokytnice
Tento spoj je zrušen. Jak se dostanou lidé
z Poniklé do pasecké Emby ráno na 6:00hodin?
Vlak z Jilemnice prý pojede v 5:10 hodin,
v Jablonci n. J. bude 5:41 hodin. Je zde zajištěn nějaký autobusový spoj tak, aby se stihl
nástup v Pasekách v 6:00 hodin?
Prozatím je to vše.
Děkuji za odpovědi a možné úpravy, které
budou pro místní přijatelnější.
S pozdravem z Krkonoš
Míla Kavánová
starostka obce

Pozn.:Vsoučasnosti čekáme na odpověď.

Změna svozu odpadů
Od nového roku změníme v obci Poniklá
systém svozu odpadů. Již jsme Vás o novém
systému informovali v časopise Pod horami,
číslo květen-červen, také byly uspořádány tři
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schůzky tak, abychom k Vám byli co nejblíže.
Velký zájem o schůzky nebyl, doufám tedy, že
je vše jasné a není se čeho obávat. V měsíci říjnu ještě obejdou zastupitelé každého z Vás, aby
odsouhlasili informaci uvedenou na dotazníku,
který jste vyplňovali letos na jaře.
Shrnuto: v obci bude povolen
• buď tzv. pravidelný svoz – dům či společenství vlastníků či každá domácnost zvlášť si
určí, jak velkou sběrnou nádobu a jak častý svoz
bude požadovat (viz tabulka). Také musí nahlásit, zda bude mít popelnici pronajatou, nebo
svoji vlastní. Od výběru se odvíjí cena za odvoz
odpadů. V ceně je zvolený svoz, odvoz nebezpečného odpadu a odpad velkoobjemový.
velikost
nádoby
60 l
60 l
60l
80 l
80 l
80l
110 l, 120 l
110 l, 120 l
110l, 120l
240 l
240 l
240l
340 l
340 l
340l
660 l
660 l
660l
770 l
770 l
770l
1100 l
1100 l
1100l
Pytel 110l
Pytel 60l

þetnost odvozĤ
52 svozĤ /1x týdnČ
26 svozĤ /1x 14dní
39 svozĤ
52 svozĤ /1x týdnČ
26 svozĤ /1x 14dní
39 svozĤ
52 svozĤ /1x týdnČ
26 svozĤ /1x 14dní
39 svozĤ
52 svozĤ/1x týdnČ
26 svozĤ/1x 14dnĤ
39 svozĤ
52 svozĤ/1x týdnČ
26 svozĤ/1x 14 dnĤ
39 svozĤ
52 svozĤ/1x týdnČ
26 svozĤ/1x 14 dnĤ
39 svozĤ
52 svozĤ/1x týdnČ
26 svozĤ/1x 14 dnĤ
39 svozĤ
52 svozĤ/1x týdnČ
26 svozĤ/1x 14 dnĤ
39 svozĤ

• nebo pytlový svoz – dům si vybere pytlový svoz, což znamená, že si koupí nejméně
3 pytle na rok. Podle potřeby si pytle bude
dokupovat. Pokud vlastní svoji popelnici (110,
120lt), je možné naplnit popelnici a v případě,
že je požadavek sběrnou nádobu vyvést, je třeba ji označit pytlem – umístit pytel do popelnice tak, aby byl dostatečně viditelný. V případě,
že popelnici nevlastní, musí se spokojit pouze
s pytli.
• rekreanti si zakoupí min. 3 pytle na rok,
stejně jako ti, kteří si vyberou pytlový svoz.
Mohou si také vybrat svoz pravidelný, pokud
se tu zdržují častěji. Výběr je zcela na nich.
Shromážděné informace od Vás budou

Poplatek
Pronajatá nádoba
1948,- Kþ
1342,- Kþ
1645,- Kþ
2183,- Kþ
1439,- Kþ
1811,- Kþ
2546,- Kþ
1685,- Kþ
2116,- Kþ
4936,- Kþ
3253,- Kþ
4095,- Kþ
6994,- Kþ
4646,- Kþ
5820,- Kþ
13011,- Kþ
8785,- Kþ
10898,- Kþ
15016,- Kþ
9849,- Kþ
12433,- Kþ
19738,- Kþ
13946,- Kþ
16842,- Kþ

Poplatek
Nádoba vlastní
1813,- Kþ
1208,- Kþ
1511,- Kþ
2049,- Kþ
1305,- Kþ
1677,- Kþ
2402,- Kþ
1541,- Kþ
1972,- Kþ
4683,- Kþ
3000,- Kþ
3842,- Kþ
6613,- Kþ
4265,- Kþ
5439,- Kþ
12070,- Kþ
7844,- Kþ
9957,- Kþ
14032,- Kþ
8865,- Kþ
11449,- Kþ
18233,- Kþ
12441,- Kþ
15337,- Kþ

65,- Kþ
35,- Kþ

Ceny jsou platné pro rok 2009, nové zatím bohuel nejsou známy, musíme tedy vycházet z tČchto.
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poskytnuty svozové firmě, která na konci roku
vymění sběrné nádoby za nově požadované
a patřičně je označí. Ještě je tedy čas, stále se
můžete ptát na OÚ nebo kteréhokoliv zastupitele. Děkuji všem za pomoc.
Míla Kavánová
starostka obce

Vakcinace lišek

- nedotýkat se návnad
- nenechat volně pobíhat psy
- nepoužívat k výkonu práva myslivosti
lovecké psy po dobu 3 týdnů po vakcinaci
V případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena v ampuli), je třeba
omýt zasažené místo mýdlem a vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se
očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého
poranění, je nezbytně nutné vyhledat okamžitě
lékaře.
Redakčeně upraveno.

V době od 9. 10. 2009 do 17. 10. 2009
(v návaznosti na klimatické podmínky) proběhla na území okresů Česká Lípa, Semily,
Liberec a Jablonec nad Nisou vakcinace lišek
MVDr. Josef Král
ředitel KVS pro Liberecký kraj
proti vzteklině. Jednalo se o preventivní akci
k předcházení vzniku a šíření nebezpečné
nákazy – vztekliny, vzhledem k tomu, že liška
Výzva k okleštění dřevin
je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřiVážení zákazníci,
telem.
dovolujeme si Vás požádat o pokácení a
Cílem této akce je vytvořit v liščí populaci
okleštění stromoví a jiných porostů v blízkostí
na širokém území imunitu proti vzteklině a tím
elektrických rozvodných zařízení, a to v termízabezpečit ochranu zdraví zvířat a lidí.
nu od 1. 10. do 15. 11. 2009.
Vakcinovalo se shozem návnad z letadla,
Důvodem je zlepšení provozu rozvodného
v uvedeném časovém rozpětí, v závislosti na
zařízení, zajištění bezpečnosti osob, kvalitní
počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučdodávky elektřiny a snížení ztrát v sítích
ky a tuku, mají okrouhlý tvar o průměru 3,5
Na základě zákona č. 458/2000 Sb. (Enercm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu a
getický zákon) a zákona č. 114/1992 Sb. (O
silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována
ochraně přírody a krajiny).
ampule z umělé hmoty a hliníku, označená
Okleštění dřevin provádějte tak, aby:
nápisy: „ATTENTION RABIES VACCINE, VORSICHT
nejmenší
T O L LW U T
vzdálenost větví
I M P F S T O F F,
Nabídka čerpadel
od vodičů nízAT T E N T I O N
kého napětí u
Obec Poniklá nabízí 2 čerpadla, která jsou
VACCIN ANTIovocných stromů
R A B I Q U E ,
několik let stará a pro obec zbytečná.
byla alespoň 1m
AT T E N S I O N E
Bližší informace získáte na OÚ Poniklá
u holých vodičů;
VACCINO ANTIu starostky.
0,5 m u izolovaRABICO“, která
ného a kabelového
obsahuje živý atevedení; u lesních a
nuovaný (zeslabeostatních stromů 0,5 m u holého, izolovaného
ný, utlumený) virus vztekliny, který je za běži kabelového vedení s uvažováním ročního
ných situací pro člověka a zvířata neškodný.
přírůstku.
Nelze však na 100% vyloučit určité riziko při
- v ochranném pásmu vedení vysokéjeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a při
ho napětí, tj. pod vedením a 7 m na každou
vniknutí do čerstvé rány.
stranu od krajních vodičů, dosahovaly porosty maximální výšky 3 m a minimální vzdáleProto v oblasti, kde jsou položeny návnanost větví od vodičů u ovocných stromů byla
dy s očkovací látkou proti vzteklině lišek, je
2,1 m u holých vodičů, 1,5 m u izolovaného
třeba dodržovat tyto pokyny:
vedeni a 0,5 m u kabelového vedení; u les- poučit děti
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ních a ostatních stromů 0,6 m u holého vedení
a 0,5 m u izolovaného a kabelového vedení s
uvažováním ročního přírůstku.
- v ochranném pásmu vedení 110 kV, t.j.
pod vedením a 12 m na každou stranu od krajních vodičů dosahovaly porosty maximální
výšky 3 m.
Při práci prosíme dodržujte bezpečné
vzdálenosti od vodičů pod napětím dle ČSN
EN 501 10-1 odst. 2. Odstraňování stromoví,
při kterém by mohla být ohrožena bezpečnost
a funkčnost vedení, provádějte pouze se souhlasem společnosti ČEZ Distribuční služby,
s.r.o..
Děkujeme Vám za spolupráci.

Kácení dřevin v ochranném pásČEZ
mu KRNAP

Dne 1. 12. 2009 nabývá účinnosti zákon
č. 349/2009 Sb. O ochraně přírody a krajiny ve
znění pozdějších předpisů.
Jednou ze změn tohoto zákona je i změna
kompetencí ve věci povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les. Dle § 76 novelizovaného zákona povolují obecní úřady kácení dřevin dle § 8 odst. 1 zákona s výjimkou území
národního parku a jeho ochranného pásma. Z
uvedeného vyplývá, že orgánem ochrany přírody povolujícím kácení dřevin rostoucích mimo
les na území Krkonošského národního parku
i jeho ochranného pásma bude od 1. 12. 2009
Správa KRNAP. Obce tedy již nebudou v této
věci příslušným orgánem státní správy.
V případě nejasnosti ve vedení vnější hranice národního parku a jeho ochranného pásma je možné se obrátit na Správu KRNAP.
Redakčně upraveno.

Správa KRNAP

Návštěvní řád KRNAP
Dne 4. listopadu bude schválen Návštěvní řád Krkonošského národního parku. Jeho
schválení předcházelo několik jednání Rady
Krnap, kde byly pečlivě prodiskutovány
všechny připomínky dotčených obcí.
Zákon stanoví, které činnosti a aktivity
jsou na území národního parku zakázány nebo
omezeny anebo které lze konat jen na místech
k tomu vyhrazených.
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Návštěvní řád zejména:
a) vyhrazuje místa pro činnosti či aktivity
návštěvním řádem upravené, včetně míst pro
vjezd a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů (dále jen „vjezd vozidel“).
b) stanoví podmínky, za kterých pouze lze
činnosti a aktivity upravené v článcích 2 až
6 konat na místech návštěvním řádem vyhrazených, jako např. pěší pohyb a vstup do I.
zóny, vjezd a setrvání vozidel, prozování vodních sportů a horolezectví, jízdu na kole apod.
Celé znění tohoto Návštěvního řádu bude
vyvěšeno na webových stránkách Správy
Krnap i na stránkách obecních.
Míla Kavánová
starostka obce

Poděkování
Děkuji panu Ondrovi Scholzovi a panu
Lukáši Holubcovi za pomoc s prázdninovým
číslem časopisu Pod horami. Oba byli velmi
šikovní a hlavně ochotní mi vyjít vstříc. Pánové, děkuji.

Míla Kavánová
starostka obce

Rozvrh hodin v tělocvičně
Začal nový školní rok a s ním i změny
kroužků a zájmových činností. Prosím tedy
všechny, aby zaslali info na OÚ do konce
listopadu, abychom opět sestavili „cvičební“ pořádek, který bude v konečné verzi opět
viditelně umístěn v prostorách tělocvičny a na
webových stránkách. Děkuji.
Míla Kavánová
starostka obce

Exkurze do pískovcových chodeb
Jedním z mých největších pozitivních
zážitků se stala exkurze do ponikelských
pískovcových štol. O exkurzi jsem požádala
pana O. Skalského, který velmi ochotně svolil
k jejich prohlídce a na místě samotném zúčastněným poskytl velmi podrobný výklad. V některých místech jsem musela překonat sama
sebe, neboť plížení do kopce jsme na střední
ani na výšce netrénovali, zrovna tak sestup do
třímetrové propasti. Odnesla jsem si i sklenici jemného bílého písku, který jsem také ještě několik dnů vyklepávala z oblečení. Další
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Zprávy z obce

poznatek: skřípe mezi zuby daleko méně, než
ten z písečných pláží v blízkém zahraničí.
Takového krásného písku tady máme... hned je
tady nápad. Třeba se někdy uskuteční. Škoda
jen, že se v těchto prostorách nedá fotografovat. Ondro, díky.

Míla Kavánová
starostka obce

Změna územního plánu
Vážení spoluobčané. Přesto, že nový
územní plán jsme schvalovali teprve letos v
únoru, na obecním úřadě již leží několik žádostí o změnu ÚP Poniklá. Protože řízení o změně
je stejně náročné, jako vznik nového územního
plánu (časová náročnost min. 1,5 roku), chci
na dalším zasedání ZO obce iniciovat zahájení těchto změn. Celou věc jsem konzultoval
s paní starostkou, která nebyla proti. Návrh
bude obsahovat mimo jiné termín, do kdy a
jakým způsobem můžete své žádosti o změnu ÚP uplatňovat. Vzhledem k tomu, že celý
proces je pro obec finančně náročný (práce se
zadává zpracovatelské firmě), je třeba počítat
s tím, že žádosti budou zpoplatněny.

Všechny, kteří mají k ÚP Poniklá připomínky, velmi prosím, aby pečlivě sledovali úřední
desku, kde se budou objevovat, v případě souhlasného stanoviska zastupitelů, všechny další informace. Všem občanům i podnikatelům
také vřele doporučuji, aby si ÚP s ohledem na
své pozemky ještě jednou důkladně prostudovali, včetně toho, jaká pravidla platí pro jednotlivé typy území s ohledem na jejich další
rozvoj. Z vlastní trpké zkušenosti musím říct,
že se to vyplatí. Také vás žádám o to, abyste
si případné žádosti o změnu pečlivě promysleli a tam, kde je z hlediska tendencí v oblasti
územního plánování dopředu jasné, že návrh
neprojde, zbytečně neplýtvali energií a svými
penězi a takové návrhy nepodávali.
V případě dotazů se na mne kdykoli obracejte. Cenné informace vám také může podat
paní Květa Kavánová, která má s tvorbou
našeho ÚP několikaleté zkušenosti.
Marek Kulhavý
zastupitel

Jedním z mých největších pozitivních zážitků se stala exkurze do ponikelských pískovcových
štol.

foto: J. Jirouš, ml.
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Svatby nové, stříbrné i zlaté
Na společnou cestu životem se vydali 12. září
2009 Josef Zelinka a Lucie Vondrová.
Novomanželům přejeme všechno nejlepší,
hlavně hodně štěstí a zdraví.
Zlatou svatbu oslavili:
Vlastimil Nechanický a Jana Nechanická
Josef Fabulec a Ida Fabulcová
Oběma párům gratulujeme.

Jubilea
V uplynulých měsících oslavili svá významná životní jubilea:
Ludmila Fišerová
Ida Fabulcová
Bedřich Kawycz
Ludmila Scholzová
Otto Tomíček
Eliška Králíková

nou Pasekovou. Děkujeme za květinové dary
a projevy soustrasti.
Rodina Pasekova

Poděkování rodiny
Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit
s naším drahým zesnulým, panem Miroslavem Uríkem. Díky za květinové dary a projevy soustrasti, zvlášť za pěkný proslov panu
Čížkovi a hasičům.
Zarmoucená rodina

Výzva
Prosím všechny páry, které v letošním roce
oslavily nebo oslaví 25 let společného života a jejich sňatek byl uzavřen jinde než v
obci Poniklá, aby informovaly obecní úřad
do 15. listopadu. Rádi bychom i Vás pozvali na Stříbrné podvečery. V ponikelské kartotéce totiž tato informace chybí. Vycházím
z poznatků z minulého roku.
Míla Kavánová
starostka obce

Míla Hanušová
Všem přejeme mnoho zdraví a štěstí do let
budoucích.

Rozloučení
V posledních měsících nás opustili:
19. 9. Miroslav Novák
19. 10. Ladislav Jirouš
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Poděkování rodiny
Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci
Poniklá, farnosti Poniklá a panu Holubcovi
za přípravu a organizaci smutečního obřadu
a všem, kteří se přišli rozloučit s paní Jiři-
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foto: M. Kulhavý
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Ze školy a ze školky

Ze školy a ze školky
Po prázdninách opět v MŠ
Z pohledu kolemjdoucích se na naší
mateřské škole nic nezměnilo, ale děti, které
do školky již docházely, rozdíl uvnitř poznaly
ihned. I v tomto školním roce máme otevřené
pouze jedno oddělení, které navštěvuje 28 dětí.
Aby se jim u nás líbilo, přichystali jsme pro
děti překvapení. Celé oddělení má nový, veselý a hřejivě barevný kabát. Nezapomněli jsme
ani na děti, které si nechodí do školky vždycky
„jen hrát“, ale musí naučit cvičit svůj jazýček, aby správně zvládal všechna písmenka.
Jejich „logopedickou poradnu“ jsme proměnili v krásnou krajinu se studánkou (logopedické
zrcadlo) a zvířátky. Posuďte sami.
Jak vypadá naše školka už víte, a co se
děje uvnitř se dozvíte v příštím čísle.
Lenka Scholzová a kolektiv zaměstnanců MŠ

Naší prvňáčci
3. září jsme společně s paní třídní učitelkou Lenkou Holubcovou, panem ředitelem
Z. Vinklářem a rodiči přivítali v budově školy
naše nové prvňáčky. Je jich opět pouze osm,
o to větší radost z nich máme. Každý si zazvonil na zvoneček a tím si otevřel cestu do devíti let studia právě v ponikelské škole. Vítám
Tomáška Řepku, Tomáška Volejníka, Matýska Hlůžeho, Jarouška Skalského, Kačenku
Holubcovou, Nikolku Vrbatovou, Terezku
Buriánkovou a Vojtíška Holubce. Přeji jim
spoustu opravdových zážitků, poslušná písmenka a krásné výrobky. S paní učitelkou to
jistě bude hračka.
Míla Kavánová
starostka obce

Z pohledu kolemjdoucích se na naší mateřské škole nic nezměnilo, ale děti, které do školky již
docházely, rozdíl uvnitř poznaly ihned.

foto: MŠ Poniklá
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Ze školy a ze školky

Základní škola se vybavuje
Se začátkem nového školního roku škola
udělala další krok k modernímu vzdělávání pomocí výpočetní techniky. V srpnu byla
instalována do učebny informatiky interaktivní tabule InterWrite, která by nám měla napomoci zpestřit, zatraktivnit a zefektivnit vzdělávací proces.
Dále naše škola získala zásluhou paní
Fišerové z Nové Vsi 14 starších PC sestav,
které nám darovala jedna holandská základní
škola. Počítače budou využity ve třídách pro
doplnění a zpestření výuky. Paní Fišerové za
tento nápad a následnou realizaci patří velké a
upřímné poděkování.
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ

Naše škola získala zásluhou paní Fišerové
z Nové Vsi 14 starších PC sestav.
foto: ZŠ Poniklá

3. září jsme společně s paní třídní učitelkou Lenkou Holubcovou, panem ředitelem Z. Vinklářem
a rodiči přivítali v budově školy naše nové prvňáčky.
foto: OÚ Poniklá
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Poděkování hasičkám
Děkuji za milé pozvání a perfektní prezentaci činnosti mladých hasiček. Letošní rok
byl pro ně velmi, velmi úspěšný. Asi to bude
tím, že jsou skvělá parta a mají velmi zdatného, přísného a neústupného trenéra. Přeji
jim, ať zůstanou skvělou partou, ať mají stále
elán uspořádat další akce a ať se jim opět daří.
Sportu zdar, hasičskému fialovému zvlášť!

Míla Kavánová
starostka obce

Děkuji za milé pozvání a perfektní prezentaci
činnosti mladých hasiček.

foto: archív ženy sdh poniklá

Pár slov žen SDH Poniklá na
závěr sezóny
Je to za námi! Hasičská sezóna 2008/2009
oficiálně skončila. Po vydařených postupových
soutěží v letních měsících nás čekal ještě závěr
v podobě Mistrovství České republiky. Z mistrovství jsme odjížděli se smíšenými pocity
(opět jako v loňském roce)... - po vydařené
sobotě přišla opět nevydařená neděle. Ačkoliv
se nám útoky letos vcelku dařily, ten závěrečný se ZASE nepovedl... Ale od začátku.

Pátek: Již v půl 10 dopoledne jsme začali trénink požárního útoku na travnatém hřišti
v Ústí. Trénink na pohodu, trošku nás zlobil
koš a podezřele se nám u základny krabatila
béčka, ale jinak v pohodě. Nenápadnou kontrolou trati jsme zjistili, že organizátoři trať zkrátili o 5m :-). Co s načatým dnem? Do ZOO!
Po počátečním nadšení u orangutanů Ňuninky,
Ňuňánka, přišlo zklamání ze zavřené restaurace daleko v kopci, na samém vrcholku celé
ZOO. V 5 hodin odpoledne jsme se po večeři
vydali na náměstí Míru, odkud měl jít slavnostní průvod k zahájení mistrovství. Vzhledem k tomu, že organizátoři řekli, že tam není
kde parkovat, jsme se vydali do cílového místa pěšky - jediným naším orientačním bodem
byla cedule McDonaldu, která ukazovala směr
náměstí Míru 1,5 km. Po 10 min rychlé chůze
jsme se raději zeptali a dočkali se odpovědi
“jéžiš, to je ale hrozně daleko, ale jdete dobře”... takže dalších 10 min už téměř běhu...
upocení, uřícení jsme dorazili pět minut před
začátkem slavnostního nástupu. Ten byl nakonec tak rychlý, že jsme si říkali, že nemělo
smysl na něj vůbec chodit - prostě zklamání.
Sobota: Obrovské vedro nás sužovalo
po celý den, ale výkony byly suprové. Lucka
standardně svoji osmnáctku, Rendy a Peťulka
si daly své první devatenáctkové časy! Další
3 časy počítané do součtu měly hodnotu krásných nízkých dvacítek - celkově 8. místo na
stovkách a první velké překvapení! Bohužel
se nám při stovkách zranila Vendy a musela
se předělat jedna štafeta. První štafeta naštěstí
zaběhla svých tradičních 67, což stačilo na 9.
místo - další příjemné překvapení. V loňském
roce jsme se 67 byli až na 11. místě. Někteří
šli úspěšnou sobotu zapít a roztančit do Kozlovny, jiní odpočívali na koleji a rozčilovali se
u prší nebo černého petra. Teprve po návratu
z mistrovství jsme přišli na teorii, že všichni
tančící v Kozlovně pak týden bojovali s viry
chřipky.
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Neděle: Už od prvního útoku žen bylo
jasné, že útok rozhodne. Velmi kvalitní útoky, všechno časy kolem 26 - 29 s. Bohužel
jsme měli opět startovní číslo 13, nenosí nám
štěstí. Ačkoliv všechno klaplo tak, jak mělo,
dlouhý nástřik nám přidělil 13. pozici na útoku
a následný propad na celkové 11. místo. Velké zklamání. Ačkoliv jsme se oproti loňskému
roku zlepšili, tajně jsme doufali, že se udržíme
do 10. pozice. Takže přesně jako v loňském
roce jsme si řekli “tak snad příště”.... snad už
to konečně vyjde.
Petra Therová
za ženy SDH Poniklá

Loučení se sezónou
Již tradičně jsme pro naše fanoušky uspořádali na závěr „loučení se sezónou“. V jednu chvíli jsme v klubovně na Ruzyni hostili
3 starosty! Starostku obce, paní Mílu Kavá-

SDH Poniklá

Výsledky z mistrovství:
1. 100 m s překážkami
Lucka 18,63; Rendy 19,52; Peťulka
19,94; Peťka 20,14; Janča 20,24;
Kašenka 20,49; Vendy 21,24; Zuzka
22,35.
Součet prvních 6 časů: 118,96
(8. místo)
2. Štafeta 4 x 100 m
Janča, Zuzka, Kašenka, Lenka: 72,24
Rendy, Peťulka, Lucka, Peťka: 67,72
(9. místo)
3. Požární útok
33,71 (13. místo)
Celkové 11. místo na MČR SDH ČMS
v Ústí nad Labem

Ačkoliv jsme se oproti loňskému roku zlepšili, tajně jsme doufali, že se udržíme do 10. pozice.

foto: archív ženy sdh poniklá
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novou, starostu našeho sboru, pana Zdeňka
Krafka, a starostu okresního sdružení hasičů,
pana Miksánka. Stručně jsme shrnuli celou
sezónu, ukázali pár „cenzurovaných“ videí
a fotek a pak už se jenom pilo, jedlo, slavilo.
Moc děkujeme za přinesené dary, především
si vážíme druhého dortu paní starostky (první prý sežral pes) a dámských kalhotek, které
padly i trenérovi. Díky přineseným ohnivým
vodám se nám opět zaplnil bar.
Děkujeme všem, kteří nám po celou sezónu drželi palce, za podporu. Děkujeme i našim
sponzorům, kteří přispěli na soutěže. Výsledky našeho družstva jsou i výsledky Vaše. Těšíme se na další rok a doufáme, že Vám i nadále
budeme moci přinášet samé dobré zprávy.

SDH Poniklá

Více fotografií a informací ze
života „našich žen“ na:

www.sdhponikla.estranky.cz
Fotogalerie:

http://sdhponikla.galerie.cz

Petra Therová
za ženy SDH Poniklá

Děkujeme všem, kteří nám po celou sezónu drželi palce, za podporu. Děkujeme i našim sponzorům, kteří přispěli na soutěže.

foto: archív ženy sdh poniklá
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá
V této době, tak těžké pro každého fanouška českého fotbalu, s radostí oznamuji zprávu dobrou: Poniklá má výborný manšaft s jedním z nejrychlejších útoků v soutěži. Přikládám obrázky z památného výprasku 6:2 Benecku a z utkání
proti Košťálovu, které jsme otočili z nepříjemných 1:2 na nekompromisních
3:0.
Fotografie byly pořízeny prototypem Sony alpha, a u některých byla zkušebně zapnuta funkce rozpoznávání myšlenek z tváře a z řeči těla. Kompletní série
je k prohlédnutí v restauraci U Floriána.
Filip Peterka
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TJ Poniklá
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Ponikelské divadlo

Z deníčku ponikelského ochotníka
Návrh nové opony Tuláček bojující
Uplynulé měsíce byly poznamenány
divadelními prázdninami a na ně navazujícím pomalejším startem nové sezóny. Proto
nám, laskavý čtenáři, neměj za zlé, že Ti
podsuneme čtení o události starší, nicméně

snad dostatečně zajímavé. Poohlédneme se
ještě jednou po našich květnových oslavách
a připomeneme si odhalení návrhu nové
malované opony:
Malovaná opona, toť rodinné stříbro
hrdých divadelních spolků, nejcennější klenot
jejich papírového a plátěného světa, objekt
nejvyšší pýchy a péče, po duši hladící skvost!
Toho si byli velmi dobře vědomi i naši
ponikelští divadelní předchůdci, kteří si do

Ideový návrh opony „Tuláček bojující“
1, Tuláček – vyobrazen jako hrdina se zalícenou zbraní, as 55 let stár, svalnaté šlachovité postavy, odhodlaného, přesto dobrosrdečného, výrazu, plnovousem zdobený. Od pušky se
(navzdory historické skutečnosti) vznáší obláček dýmu, což je zásadní pokorná, omluvná a oslavná satisfakce našemu hrdinovi! Alespoň na oponě může vystřelit a prokázat svoji neomezenou
titánskou statečnost!!!
2, Několik zbabělých občanů – pokřivené výrazy malosti a přízemnosti.
3, Pohled na západní Krkonoše: Lysá hora, Kotel, Zlaté návrší.
4, Poniklá roku 1866 – jasně rozeznatelný kostel, staré divadlo a několik chalup. Přes Poniklou táhne pruské vojsko – v detailu patrný generál na koni, na něhož Tuláček střílí.
5, Znak Čech – dvouocasý lev s korunkou
6, Znak Poniklé - rumpál
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Ponikelské divadlo

své domovské scény U Holubců v minulých
jejich ves - jinak si nepochopení pro takový
letech pořídili pravděpodobně čtyři různé opovelkolepý čin zkrátka nelze vysvětlit a poniny! Nedochovala se však, žel, ani jediná z nich
kelským občanům se ho zdráhám připsat!!!)
(poslední lehla popelem při zhoubném požáru
Tuláček tedy nevystřelil, a válku v náš prosálu roku 1952). Od té doby u nás tedy žádný
spěch zvrátit nemohl. Místo obdivu, oslavných
luzný výjev nepotěší diváka netrpělivě čekajíód a soch na vysokých piedestalech zbyl jen
cího na třetí zvonění…
posměch, nepochopení, opovržení…
Proto byla před třemi lety na internetoNaštěstí však konečně povstal v nynější
vých stránkách našeho souboru vyhlášena
době i nezkalený obdiv pro Tuláčkovo vlastesoutěž o nejlepší návrh nové malované poninecké hrdinství. Proto byla roku 2002 založena
kelské opony. A hle – na oslavách 145 let od
učená společnost „Matice Tuláčkova“, která si
založení našeho spolku jsme široké veřejnosti
vytkla za cíl propagaci a rehabilitaci zneuznapředstavili vítězný návrh. Nežli si ho detailně
ného „ponikelského Achilla“. A právě z inipopíšeme, musíme si udělat kratičký výlet do
ciativy Matice Tuláčkovy vznikl rukou jejího
ponikelské historie:
Píše se bouřný
rok 1866! Rakouské
císařství je napadeno
agresivním Pruskem,
rozhoří se krvavá prusko-rakouská
válka.
Nepřátelský
postup,
který tragicky vyvrcholí u Hradce Králové, směřuje mimo jiné
i přes Poniklou.
Naše ves, jak jest
obecně známo, je lůnem
nejryzejších charakterů,
nezdolných odvážných
horalů. Jedním z nich
byl i Tuláček řečený
Mladčů, který se onoho
osudného roku rozhodl
bít se za vlast a císaře.
Sám se hodlal postavit vojsku a střílet na
Prušáky z Havlíčkova
kopce. Jak však praví
historický pramen, bylo
dalšími přihlížejícími
střele zabráněno! (Patrně se jednalo o přespolní přihlížející, kteří se
báli, že by byla Prusy Mariana Paldusová kreslí třešničku na dortu - obláček dýmu nad Tuláčv odplatě vypálena i kovou puškou.
foto: Ponikelští ochotníci
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osvíceného jednatele a pokladníka (Tomáše
Hájka) ideový návrh nové opony.
Aby se však mohl neumělý črt přetavit
v reprezentativní návrh, bylo třeba nalézti
umělce schopného i ochotného. A tu náhoda
nabídla spolupráci s paní Marianou Paldusovou z Jilemnice! Začala tedy série konzultací,
upřesňování a vlastní tvůrčí iniciativy, na jejímž konci se zaskvěla konečná podoba návrhu
budoucí malované opony.
Zatím je tedy opona rozměru A1, časem
však snad doroste do dospělých rozměrů!
Marianě Paldusové přeuctivě děkujeme!!!
Sepsal osvícený jednatel a pokladník Matice Tuláčkovy
Tomáš Hájek

Douška

necelými 57 lety. A přesto dnes nemáme jistotu, o jaký výjev nás plameny vlastně připravily! Na toto téma jsme již rozmlouvali
s mnohými pamětníky, jenže jejich výpovědi
se částečně rozcházejí a nedávají nám zatím
kýženou jistotu. (Mnozí si také pamatují oponu pouze z rubové strany, kde prý byla celá
popsána názvy divadelních her za její asistence sehraných.)
Proto bychom rádi vyzvali všechny
pamětníky, aby se ještě jednou co nejdůkladněji pohroužili do svých vzpomínek.
Vytane-li vám na mysli obraz zmizelé krásy poslední opony, podělte se s námi o něj,
prosíme.
Kontakt:
elektronická pošta: kolar@ponikla.cz
telefon: 736 179 277

Jak již bylo řečeno, poslední ponikelská
opona (nepočítáme-li v náš výčet Přívlaku)
se proměnila v popel 25. 12. 1952. Tedy před

Návrh nové ponikelské malované opony „Tuláček bojující“.
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Tomáš Hájek

foto: Ponikelští ochotníci
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Ponikelský kulturník
Závody na kolečkových bruslích
10. října proběhl na trati Poniklá – Rezek
čtvrtmaraton na kolečkových bruslích. Závod
měl probíhat za úplné uzavírky silnice Poniklá – Rezek. Nějaká auta k vidění na trati byla,
všechna snad patřila k závodníkům. Za nepříznivého počasí se tohoto neobvyklého závodu
zúčastnilo na čtyři desítky závodníků. K vidění
byly různé stroje a techniky. Snad se trať líbila a závod se pojede ještě někdy příště. Třeba
bude i více závodníků z Poniklé.
nezávislý povzbuzovatel

Poslední leč
Myslivecké sdružení Kákov Vás letos opět
srdečně zve na tradiční Poslední leč, 28. listopadu 2009 od 20 hod v Pohostinství Mádle.

Výborná myslivecká kuchyně, tombola, prodej
jídla přes ulici, k tanci hraje REFLEX Hořice.
Myslivecké sdružení Kákov

Pozvánka
Klub důchodců v Poniklé Vás zve na
podzimní schůzky na Obecním úřadě
v Poniklé v termínech:
18. 11. 2009
02. 12. 2009
16. 12. 2009
Vždy od 15 hodin.
Těšíme se na Vaši účast.
.

Klub důchodců v Poniklé

10. října proběhl na trati Poniklá – Rezek čtvrtmaraton na kolečkových bruslích.

foto: fanoušek
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Satori - vánoční koncerty
28. 11. 2009
Nová Paka: vánoční jarmark
5. - 6. 12. 2009
Světlá nad Sázavou
12. 12. 2009, 15:45 – 16:30
Jilemnice: Vánoční jarmark
12. 12. 2009, 18:00
Vysoké nad Jizerou: vánoční trhy
19. 12. 2009
Vysoké nad Jizerou - Benefiční koncert
v kostele ve Vysokém n. J.

Vycházka na novou rozhlednu
TJ Poniklá zve všechny příznivce turistiky
na turisticky poznávací procházku OKOLO
PONIKLÉ, která se uskuteční v úterý 17. 11.
2009.
Vycházet budeme v 9,00 hodin od obecního úřadu a naším cílem bude nově otevřená
rozhledna v Roprachticích.
Jaromír Jirouš

19. 12. 2009
Poniklá – Vánoční koncert – kostel sv.
Jakuba
Martina Holubcová

Nově otevřená rozhledna v Roprachticích.
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foto: J. Jirouš
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Nabídka Kulturního stĜediska Jilemnice v listopadu a prosinci 2009
Venezuela- cestopisná pĜednáka

18:00
Cestopisná pĜednáka probČhne v sále Kina 70
PĜednáí Martin Mykiska

vstup 70,-

StĜeda 11. 11.

Módní pĜehlídka TS Paul Dance

vstup 100,- PondČlí 16. 11. 19:30
Tradiþní módní pĜehlídka, kterou pro Vás ve spolupráci s firmou K-móda pĜipravila
taneþní skupina Paul Dance Jilemnice.

Výstava: Haflantová Markéta

StĜeda 18. 11. - PondČlí 14. 12.
Výstava obrázkĤ - Haflantová Markéta  Galerie v KotelnČ
Vernisá výstavy probČhne 18. 11. 2009 v 18:00

Klub Betanie - Radosti a starosti souþasné medicíny
Sobota 21. 11. 18:30
host veþera:
Prof. MUDr. Tomá Hanu, DrSc.
pĜednosta Urologické kliniky VFN v Praze
prodČkan 1. LékaĜské fakulty UK Praha
Diskusní poĜad s jedním z nejvýe uznávaným odborníkem nejen u nás, ale i v mezinárodním mČĜítku
FLERET + ULÁKOVÁ
vstup 180,- 170,- 160,SrdeþnČ zveme na pĜedvánoþní koncert - FLERET + ULÁKOVÁ

StĜeda 25. 11. 19:30

Divadelní soubor Klicpera: NČkdo to rád horké
vstup 90,- / 70,- Sobota 28. 11. 19:30
Jsou divadelní pĜedstavení a filmy, které ani po letech neztrácejí nic ze svého kouzla a
vtipu a jejich zápletky nás dokáou stále znovu a znovu pĜivádČt do toho zvlátního
stavu, kterému Ĝíkáme dobrá nálada, nebo jednodue  pohoda. Mezi takové patĜí i
divadelní pĜedstavení souboru Klicpera: NČkdo to rád horké.

Liduþino divadlo Praha: Pohádkový betlém

Sobota 05. 12.
14:30
Andílek chce o Vánocích kadému dČĢátku splnit pĜání. Vimne si toho þertík
mydlifousek a splnČná pĜání chce jen pro sebe. To se Andílkovi vĤbec nelíbí. Ne se
mu podaĜí vechno zaonaþit, pČknČ se nabČhá. Kdy se vechno nakonec podaĜí,
Andílek si vybere dČti z publika, se kterými pĜipraví ivý Betlém. Vichni se rozlouþí
spoleþnČ zazpívanými koledami, aby je dČti umČly u vánoþního stromeþku. A vy taky!
HANKY PANKY - Travesti show
Známá travesti skupina HANKY PANKY opČt v Jilemnici

NedČle 06. 12.

Vánoþní jarmark
Sobota 12. 12.
Tradiþní akce s bohatým kulturním programem, zakonþená slavnostním
ohĖostrojem.
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Střípky ponikelské historie
Poniklá v Hitlerově třetí říši nucené pracovní nasazení (druhá
část)
(podle psaných vzpomínek mého strýce,
pana Josefa Pičmana)
Když strýc v listopadu 1939 odjížděl do
Magdeburgu, aby zde podle smlouvy pracoval
půl roku, netušil, jak si s ním osud dále zahraje. Po uplynutí půlroční pracovní povinnosti
zažádal o propuštění, ale příslušní úředníci se
s ním o tom odmítli bavit a argumentovali tím,
že ve válečné době se podmínky mění. Avšak v
květnu se rozhodl vrátit domů za každou cenu.
Nejprve mu poslala manželka telegram se sdělením, že stůně malý syn. Telegram o nemoci
dal kamarádovi se žádostí, ať jej předá mistrovi. Sám pak odjel domů bez povolení. Firma však nechtěla přijít o dobrého pracovníka
a vyzvala vrchlabský pracovní úřad, aby zařídil jeho návrat. Z úřadu přišlo několik korespondenčních lístků s příkazem, aby se do práce vrátil. Jenže mladý muž na to nereagoval.
Firma neuspěla, ani když se snažila přimět
ho k návratu doporučeným dopisem. Tehdy
mu však k dalšímu pobytu doma pomohl sám
život. Mladá manželka onemocněla a musela
se podrobit operaci slepého střeva. Ukázalo se
navíc, že šlo o zákrok v hodině dvanácté. Doktor Schindler, který v Poniklé tehdy působil,
dal strýci potvrzení o nemoci manželky a další
pak dostal i v nemocnici. Až do poloviny října
1940 trvalo její léčení a strýc, jak sám píše,
„měl pokoj“. Pak však jeho žena byla uznána
za práce schopnou.
Několik dní nato přišli pro strýce dva
četníci. Ani nebyl překvapen, tušil, že ho tzv.
seberou. Odvedli ho nejprve na četnickou stanici. Pak byl za doprovodu vrchního Prelera
odvezen autobusem do Vrchlabí do věznice.
Jednali s ním poměrně slušně, soudce, kterého
podle vidění znal z Jilemnice, s ním dokonce
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mluvil česky. Jasně mu sdělil, že bude potrestán a poté se musí vrátit do Magdeburgu.
Nějaký čas si pobyl ve vazbě, přitom pracoval
v malé vězeňské dílně na různých opravách.
Soud byl 20. prosince 1940. Obhájce odmítl
s tím, že se bude hájit sám. K soudu pustili
manželku, ale maminku již ne. Strýc argumentoval hlavně tím, že svou povinnost podle
pracovní smlouvy splnil. U soudu se choval
naprosto suverénně, pouze tři slova potřeboval
přeložit. Tušil však, že ve válečné době stejně
trestu neujde a že ho na nějakou dobu zavřou.
Rozsudek zněl – dva měsíce vězení a pokuta
50 marek. Šest neděl už odseděl ve vazbě, zbývaly dva týdny. Vánoce 1940 a Nový rok 1941
tak strávil ve vězení. Po propuštění si ještě dva
týdny pobyl doma, ale pak odjel do Magdeburgu. Věděl, že podruhé by to už neprošlo takto
mírně, hrozil by mu i koncentrák.
O svém návratu do práce píše: „Tam mě
přivítal ředitel našeho oddělení, když jsem se
u něho přihlásil – A jé, dezertér přišel! – Nechal
si přinést pracovní knihu a ukázal mně týdny
podtržené červeně, zdůraznil, kolik jsem jich
zameškal. Hrozil mi, abych se nesnažil zase
odjet a utéct, že by to bylo pak horší!“ Ostatní němečtí spolupracovníci, včetně mistra, se
s ním přivítali přátelsky…. Tak začala další
etapa pobytu Josefa Pičmana v Magdeburgu.
Bylo mu jasné, že dokud bude válka, domů se
nevrátí.
V r. 1941 ho čekala ještě jedna velmi nepříjemná věc. Vzhledem k tomu, že v této době
v tamní strojírenské továrně pracovalo ještě
plno Němců, i nasazených sudetských dělníků
z německých nebo smíšených rodin, docházelo
přímo tam k vojenským odvodům. Pravděpodobně proto, že strýc mluvil německy skutečně
velmi dobře, zahrnuli ho zřejmě mezi sudetské
Němce a nahlásili ho k odvodům také. V únoru 1941 ho povolali a on musel s pracovní
knížkou a dvěma fotografiemi do „Wehrpasu“
(vojenské knížky) nastoupit v místním hostinci před vojenskou komisi. Samozřejmě bylo
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nutné vymyslet, jak se vojně vyhnout. Rozhodl se, že nebude mluvit německy. Na jméno,
jež četli „Picman“, nereagoval, nevěděl, co
je Arbeitsbuch (pracovní knížka), na dotaz,
kde sloužil na vojně, po delší době ukazoval
na nebe. Sám vzpomíná: „A pak přišlo: - Was
ist Vater? A já: „Čech.“ - Und Mutter? - Zase
moje: „Čech.“ Pak jsem jen slyšel, jak major
tiše řekl: - Ó, das ist tschechische Blut! - (To je
česká krev!). Dlouho jsem nevěděl, jak na tom
jsem. Všichni jsme se pak shromáždili v sále
hostince, byly rozdávány vojenské knížky,
ostatní dostali a já nic. Byl jsem nesmírně rád
a šel jsem vesele do lágru. Kdyby věděli, jak
umím německy, asi by se mnou zatočili jinak.
Pak jsem měl od nich pokoj.“ Tak se můj strýček nedostal na frontu.
Bylo mu ale už jasné, že v Magdeburgu zůstane nadlouho, a proto se rozhodl, že
přestane bydlet v lágru. S jedním německým
spolupracovníkem, jenž měl českou matku
a pocházel z Vojkovic u Brna, si najal malý
byt v Bernburgerstrasse 9 u paní Domhardtové. Během krátké doby musel jeho spolubydlící narukovat do války. A tak společné bydlení

Historie
u starší a přívětivé Němky nabídl dalšímu spolupracovníkovi, Hynku Hoškovi ze Zábřehu,
a začalo jejich velké přátelství. Spolu pak prožili další roky, přežili všechny nálety a spolu
utekli i domů.
Magdeburg byl před válkou velké, starobylé a kulturní město. To vše bylo patrné i v prvních letech války. I nasazení dělníci ve svém
volnu zašli na představení varieté „Brems“,
kde po dvou týdnech měnili program. Navštívili i městské divadlo s krásnými operami nebo tzv. centrální divadlo, v němž hráli
operety. Někdy se byli podívat také do kina,
pokud byl program zajímavý. V létě chodili
k Labi, které zde vytvářelo dvě ramena, mezi
nimiž byl ostrov s krásným parkem. Někdy se
v řece i koupali. V létě r. 1941 bylo ještě město
veselé, živé. Němci věřili ve velké vítězství.
To vše v dalších letech skončilo. 1943 přišel
první nálet. Město se začalo měnit v trosky
a všem šlo časem o holý život.
Pokračování příště.
Zdena Jandurová
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HD Krakonošův ranč
Děkuji všem žákům 7. - 9. třídy základní školy, kteří vypomohli našemu družstvu
při sklizni brambor. Sběr probíhal za celkem
ještě pěkného podzimního počasí. Protože se
nepředpokládal dobrý výnos brambor, upřednostnili jsme pouze ruční sběr. Celkem jsme
měli zasázeny brambory na cca 2,5 ha. Začali jsme sběrem brambor odrůdy Bionta. Ta
naznačovala lepší výnos. Odrůda Karina nás
v letošním roce zradila. Výnos byl tak malý,
že jsme měli vážné obavy, aby děti od sběru
brambor neodradil. Odměnou jim byl poslední den, kdy brambor bylo dostatek a pytle se
rychle plnily. Děti ukázaly i tu svoji lepší tvář.
Myslím, že mohu jen všechny pochválit.

Jedni z nejlepších.
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Všem místním odběratelům ponikelských
brambor se omlouváme, že jsme nemohli
uspokojit všechny objednávky. Letošní počasí
na horách bramborám moc nepřálo. Vydatné
deště v měsíci květnu až červenci způsobily
rychlou likvidaci natí a teplý srpen již to nezachránil. Odrůda brambor Karina nepokryla ani
vlastní spotřebu, odrůdu Biontu jsme vykrývali dle pořadí jednotlivých objednávek.
Děkujeme za pochopení.
Alena Vondrová
předsedkyn družstva

Češi se letos vrátili do Krkonoš
a Podkrkonoší
Krkonoše – svazek měst a obcí pořádá ve
Vrchlabí pravidelná setkání pracovníků více

foto: HD Krakonošův ranč
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než dvou desítek krkonošských informačních
center. Podobné schůzky jsou užitečné ke vzájemné výměně zkušeností a poznatků. Však se
zde v přátelské atmosféře potkají obrazně řečeno od východu po západ a od jihu po sever.
Prezentované poznatky a postřehy zástupců informačních center lze pak jednoznačně
objektivně vyhodnotit jako ten správný vzorek
obrazu celého turistického regionu.
Posuďte sami, jak se jeví letošní krátké
ohlednutí za letní sezonou. Nejenom Hostinné, Vrchlabí, Malá Úpa, Lánov, Černý Důl,
Rokytnice nad Jizerou, Benecko, Špindlerův
Mlýn, Pec pod Sněžkou, Horní Maršov, Harrachov, a další, ale i Správa KRNAP vyhodnotila
letošní letní sezonu jako nadprůměrnou v návštěvnosti českých klientů.
Vychází tak nejenom ze statistik návštěvníků přicházejících do turistických informačních center, ale i velkého zájmu o české tištěné
propagační materiály a obsazenosti turistických cyklobusů ve srovnání s předchozími
lety.
Německy hovořících hostů je stále méně,
ubývá i Holanďanů. Počty zahraničních návštěvníků dorovnávají Poláci.
Podle Karolíny Bokové z Lánova jsou lidé
vstřícní, hledají různé tipy na výlety a turistické výšlapy.
V Malá Úpě, dle slov Marie Holomíčkové, zaznamenali nejvyšší návštěvnost za
několik uplynulých let. Podpořila ji s největší pravděpodobností v loňském roce vzniklá
„Pohádková stezka“. Černý Důl, jak vyhodnotila Iva Zaplatílková, letos navštívilo 4x
více Čechů než zahraničních návštěvníků.
Postřehem Lenky Klimešové z informačního
centra v Peci pod Sněžkou a Horním Maršově je úbytek hostů, platících si drahé hotely.
Je více těch, kteří přijdou pěšky s batohem na
zádech, v němž mají svačinu a mnohdy i oběd.
Evidován je nárůst osob, kteří přijedou jenom
na jeden den, a také těch, kteří kupodivu Krkonoše zatím nikdy nenavštívili. Hledají vesměs
levnější ubytování anebo rodinné prostředí.
Dáša Palátková
SMO Krkonoše

Studijní cesta 2009 – Moravský
kras
Již po dlouhá léta se každým rokem touto
dobou účastní několik ponikelských jeskyňářů
tzv. studijní cesty. Tuto cestu pořádá Základní
organizace České speleologické společnosti
5-01 Bozkov ve spolupráci se Správou Bozkovských dolomitových jeskyní. Účastní se
jí členové ZO, pracovníci Správy a brigádní
průvodci BDJ. Cílem je poznat i jiné krasové
oblasti naší (a někdy i nejen naší) republiky.
V pátek 23. 10. tohoto roku jsme o páté
hodině ranní vyrazili z Bozkova, tentokrát
směr Moravský kras. První den byl „nekrasový“ – na programu byla návštěva jihlavského
a znojemského podzemí. Jihlava nás uvítala
sice zamračeným počasím, ale v podzemí je
vám to většinou jedno. V uličce vedle historického náměstí se na malém dvorečku nachází vstup do jihlavských podzemních chodeb.
Vznikly postupně od 14. století, systém je
dlouhý cca 25 km, v některých místech až
třípatrový. Chodby sloužily ve středověku
k ukládání zásob a výrobků. O fosforeskující
chodbě již všichni určitě slyšeli v našich médiích.
Další zastávkou bylo Znojmo. Přes krásné
historické centrum jsme došli ke vstupní budově. Při čekání na průvodce nás v atriu zaujaly
dvě tabulky úřadů, sídlících v prvním patře –
na vrchní stálo „Přestupková komise“, a hned
pod ní „Dům porozumění“.
Znojemský podzemní systém je nejdelším
tohoto druhu v naší republice – cca 30 km chodeb ve čtyřech patrech bylo tesáno ve skalním
podloží města od 14. století. Zpočátku sloužily
především k ukládání vína a zásob, později,
v dobách válek a obléhání města, díky perfektnímu systému odvětrávání a podzemním
studnám i jako dlouhodobý úkryt obyvatel.
Po prohlídce podzemí nám zbyl čas i na procházku městem, prošli jsme se po hradbách,
u staré rotundy jsme se pokochali pohledem
na přehradu na Dyji a historickou část města.
Následoval přejezd do Adamova, kde jsme
měli domluvené ubytování.
V sobotu už nás čekal Moravský kras.
Jako první byla na řadě teprve nedávno zpřístupněná jeskyně Výpustek. Tento rozsáhlý
jeskynní systém je znám již staletí, znali ji už
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naši pravěcí předkové, v minulém století však
byla značně poznamenána činností nás – lidí
rozumných.
Ve 20. letech zde probíhala rozsáhlá těžba fosfátových hlín, poté jeskyni zabrala československá armáda, která zde měla sklady
munice, následovali Němci a jejich podzemní továrna na výrobu součástek do leteckých
motorů (pracovalo zde až 600 totálně nasazených), a konečně v 60. letech byl v jedné
z chodeb vybudován podzemní protiatomový
kryt a velitelské stanoviště československé
lidové armády. Tento objekt byl pod přísným
utajením a sloužil naší armádě až do roku
2001. Nyní je přístupná část jeskyně včetně
bývalého vojenského objektu. Někteří z nás již
tento objekt ještě jako nepřístupný navštívili
v minulosti, a obávali se rozsáhlého výkladu
pana vedoucího – naše obavy se naplnily, pan
vedoucí se za ta léta vůbec nezměnil. Nutno
ovšem podotknout, že tento pán je bývalý
voják z povolání a na této základně strávil
téměř 30 let života, byl jedním z mála „vyvolených“, kteří do objektu měli přístup.
Po prohlídce přístupné části se většina
převlékla do speleologické výbavy, neboť
nám bylo umožněno navštívit i části nepří-

Ostatní

stupné, zbytek se vydal do nedalekých Křtin
na prohlídku překrásného barokního kostela
postaveného Santinim - mariánského poutního
místa, a tentokrát se poštěstilo slyšet i kostelní
zvonkohru.
Odpoledním programem byla prohlídka
nepřístupné jeskyně Býčí skála. Tato jeskyně
je součástí rozsáhlého systému Rudické propadání – Býčí skála, který byl vytvořen Jedovnickým potokem, ten u Rudického propadání mizí
v zemi a po nějakých 12 km se zase vynořuje
u Býčí skály. Touto délkou se systém zařadil
na 2. místo v tabulce nejdelších jeskyní ČR.
Kolem celé podzemní části toku se nacházejí
obrovské jeskynní prostory. Vstupní část Býčí
skály sloužila jako útočiště pravěkých lovců,
bylo zde objeveno rozsáhlé rituální pohřebiště,
a jedním z unikátních nálezů byla i dnes světoznámá bronzová soška býčka, podle které
dostala jeskyně název a stala se i symbolem
místní ZO. Stará část Býčí skály je díky speleologům přístupná i v „civilu“, pouze je nutné
vlastní osvětlení. Všichni jsme si tedy prošli
zhruba 450 m k tzv. Šenkovu sifonu (pozn.
sifon je místo, kde je skála již pod úrovní
hladiny podzemní vody, lze ho překonat pouze podplaváním), a protože byl tento sifon
momentálně úplně vyčerpán, i „tenisková“
část výpravy se podívala ještě
o nějakých pár desítek metrů dál.
Vhodně oblečení jedinci pokračovali poté dál Novou Býčí skálou
podél podzemního toku, v některých místech bylo nutné projít
i přes vodu, a zhruba ve dvou
třetinách jsme došli k místu, kde
bylo nutné do vody kleknout na
čtyři a takto překonat cca 10 metrů snížené části jeskyně. Většina
se namočila téměř komplet, ale
jeskyně za to stojí.
V neděli jsme brzy ráno vyjeli
nejprve do přístupné jeskyně Balcarka. Tato jeskyně byla poslední
dva roky uzavřena a prohlídková
trasa kompletně zrekonstruována
a rozšířena. Je zde bohatá krápníková výzdoba a jedna z prostor
je nyní nasvícena LED diodami,
jejichž světlo je podobné dennímu, takže výzdoba vypadá
úplně jinak, než při v jeskyních
Handžár, jeskyně Balcarka
foto: Leona Koptíková, členka ČSS ZO 5-01 Bozkov klasickém osvětlení s nádechem
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do žluta. Poté jsme navštívili muzeum Větřák
ve větrném mlýně holandského typu v obci
Rudice. Mlýn pochází z r. 1865, v šedesátých
letech minulého století po smrti posledních
mlynářů připadl obci a od roku 1994 je v něm
muzeum se stálou expozicí mlynářství, mineralogie a jeskyňářství. Pyšnit se může ale především unikátním průvodcem, dědou Edou,
výklad tohoto starého pána je nezapomenutelný a určitě se při něm nebudete nudit.
Po prohlídce mlýna jsme se rozdělili na
dvě části – účastníci ochotní se znovu namočit se převlékli do overalů a podívali se do
nepřístupného Rudického propadání, druhé
části systému, který jsme navštívili v sobotu. Tato část je podstatně náročnější než Býčí
skála, je zde nutné lézt po mokrých žebřících
až na hladinu Jedovnického potoka tekoucího
v podzemí. V jarních měsících bývá tato jeskyně většinou nepřístupná pro vysoký stav
vody, na podzim bývá vody méně. Odměnou
za studenou koupel je však nádherná výzdoba
a tvary podzemních prostor – komíny, kaňony,
propasti, obrovské dómy, vodopády, které se
v zimě změní na ledopády. Rudická propast se
svými 153 m je nejhlubší v republice. Bohužel,
při povodních v minulých letech byly některé
průlezy zaneseny. Druhá část výpravy se vyda-

Ostatní
la pěšky do obce Jedovnice na výlov rybníku
Olšovec. Tento rybník má plochu 40 ha, na
jeho břehu je hezké rekreační středisko a písčité pláže. Tentokrát byla ovšem místo veliké
vodní plochy vidět jen plocha bahna s loďkami
rybářů. Obec ovšem výlov pojímá jako kulturní událost, takže hráz kromě stánků prodávajících živé kapry lemovaly další desítky stánků
s vynikajícím občerstvením, valašskými ovčími sýry, medovinou, kořením či keramikou,
pochutnat si návštěvníci mohli na trdelníku,
grilovaných rybách nebo parenici, bramboráku, pečených bramborech, horké medovině či
vínu, pivu Černá hora, a mnoha dalších dobrotách. Navečer se obě skupiny sešly na jedovnickém náměstíčku a autobus velmi trpělivého
a příjemného řidiče Jirky Ráže z Bozkova nás
odvezl zpět do Bozkova.
Za Poniklou se této akce zúčastnili Zdeněk
Ron st., Miloš Hájek, Lenka Hájková, Ondra
Skalský, Vašek Novák a Bára Hájková.
Pokud vás článeček o naší výpravě zaujal,
a případně inspiroval k osobní návštěvě, podívejte se na www.moravskykras.net, a věřte,
výletu do tohoto koutku naší republiky určitě
litovat nebudete.
Za ČSS ZO 5-01
Lenka Hájková

foto: Ondra Skalský
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Inzerce

Inzerce

ZÍSKEJTE S NÁMI AŽ 100% DOTACE
Dobřezabalenýdům

Programzelenáúsporámječleněndotřízákladníchoblastípodpory:



A.Úsporaenergienavytápění
A.1.Komplexnízatepleníobálkybudovy(zatepleniobvodovéhopláště,výměnaoken,zateplenístropůapodlah)
vedoucíkdosaženínízkoenergetickéhostandarduNOVĚIPANELOVÉDOMY
A.2.Kvalitnízateplenívybranýchčástídomů(dálejendílčízateplení)a)vnějšíchstěn,b)střechy/stropu,
c)podlahy,d)výměnaokenadveří
B.Podporanovostavebvpasivnímenergetickémstandardu
C.Využitíobnovitelnýchzdrojůenergieprovytápěníapřípravuteplévody
C.1.Výměnazdrojůnatuháakapalnáfosilnípalivaneboelektrickéhovytápěnízanízkoemisnízdrojenabiomasua
účinnátepelnáčerpadla
C.2.Instalacenízkoemisníchzdrojůnabiomasuaúčinnýchtepelnýchčerpadeldonovostaveb
C.3.Instalacesolárnětermickýchkolektorů
D.Dotačníbonuszavybranékombinaceopatření
Žádatodotacimohouvlastnícirodinnýchibytovýchdomů.



Balíčekslužebproprogramzelenáúsporám

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

administrativníatechnicképosouzeníVašížádosti
zajištěníkvalifikovanýchposudkůodakreditovanýchauditorů
zpracováníceléadministrativníatechnickézprávy
vypracováníprojektovédokumentace
poptánívýrobcůmateriálů,technologiíaspolečnostípronáslednourealizaciprojektu
předloženíkvalifikovanýchnabídekoddodavatelůkVašemuvýběru
zajištěníprofinancování(výhodnýbankovníúvěr)
zpracováníkomplexnížádostinafondMŽP
koordinacestavebníchpracíadohlednadsprávnostíceléhoprůběhu
závěrečnázprávaprofondMŽP
Vpřípaděvašehozájmuvámhnedspočítámekolikpenězmůžetezískat





KateřinaHolubová,tel.:605858888,email:holubova@rpa.cz

www.dobrezabalenydum.cz
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TS Paul-Dance Jilemnice Vás zve na

Místo konání v tČlocviþnČ Z Poniklá. Kurz je urþen pro celé páry. Obsahem kurzu jsou
základy standardních, latinskoamerických a speciálních párových tancĤ. Spoleþenské obleþení
není vyadováno. Podmínkou je þistá obuv bez ostrých hran a barvících podráek.

Kurz bude probíhat vdy ve þtvrtek od 20:00 do 22:15 hod v následujících
termínech:
22. 10. 2009
29. 10. 2009
19. 11. 2009
26. 11. 2009
03. 12. 2009
ZmČna termínĤ na základČ dohody s úþastníky vyhrazena.

Cena kurzu  500,-Kþ/osoba.
Monost úþasti i na samostatných lekcích (100,-Kþ/osoba).
Platba probČhne na místČ.
V pĜípadČ platby za celý pár na 5 lekcí cena 450,- Kþ/osoba.
Na Vai úþast se tČí Radka Soukupová a JiĜí PaulĤ
Dalí info: 605 759 389
PĜihláky na OÚ Poniklá: 481 585 133
Souþástí pĜihláky je jméno úþastníkĤ a telefonický kontakt!

