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Milí čtenáři,
před sebou máte další číslo našeho zpravodaje. Z obsahu bych rád upozornil na poutavé
čtení o panu učiteli Ludvíkovi Liškovi, ve kterém ještě jednou mapujeme otisky, které zanechal při svém působení v naší obci. Rád bych
připomenul, že při 2. Tuláčkových slavnostech
se nám stalo jedno milé překvapení. Na pana
učitele Lišku přišli zavzpomínat i jeho dva někdejší žáci.
Ještě bych zde rád zmínil jednu žhavou aktualitu. Naši mladí hasiči se v tvrdé konkurenci probojovali na hasičskou olympiádu 2013
ve Francii. Klobouk dolů.
A na závěr tohoto úvodníčku jedna velká
prosba směrovaná všem přispěvovatelům. Aby
se nám podařilo příští číslo zpravodaje vydat
ještě před Vánocemi, je opravdu nutné stoprocentně dodržet uzávěrku 13. prosince. Předem
děkuji za pochopení.
A teď už vzhůru do víru informací a zpráv
z našeho malého ponikelského vesmíru.
Marek Kulhavý - redaktor

Řešení potíží se signálem
Potíže s příjmem digitálního televizního vysílání Vám v mnoha případech může odstranit odborník pouhým přesnějším nastavením antény,
nebo instalací antény se zesilovačem příjmu.
Kontakty na osvědčené techniky:
pan Kraus: 725 783 416
pan Vacek: 603 343 953

MK ČR E 17675
vydal:
Obecní úřad Poniklá
odpovědný redaktor:
Marek Kulhavý
jazyková spolupráce:
Bára Kulhavá
tisk:
Gentiana Jilemnice
náklad:
430 výtisků
uzávěrka dalšího čísla:
13. 12. 2012
Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá nebo zasílejte
na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
– inzerce kultura:
(myšleno divadla, kina, dětský den, mikuláš, plesy,
zábavy – pořádané spolky) = zdarma
– inzerce místní podnikatelé:
A5 = 200 Kč, ½ A5 = 100 Kč
– inzerce přespolní podnikatelé:
A5 = 400 Kč, ½ A5 = 200 Kč
– inzerce komunální politika:
zdarma (omezení max. 4 stránky ve dvou číslech
před volbami, tedy max. 4 + 4 stránky, pouze strany
kandidující v Poniklé)
– inzerce politika jiná:
nelze
– inzerce řádková:
(čtvrtina A5) – 50 Kč místní, 100 Kč ostatní
Na možnost grafického zpracování inzerce se informujte na marek@rautis.cz. Redakce nezodpovídá
za chyby v dodaných inzerátech.
Foto na titulní straně:
Ludvík Liška (Filip Hedvičák) rozjímá o své ochotnické dráze nad skladem divadelních rekvisit.
foto: Zdeněk Vinklář
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Jednání obecní rady za období září–říjen 2012
Vážení ponikelští sousedé,
příjemný vlahý podzim bude nejspíš
definitivně za námi, tak si pojďme společně
připomenout nejzajímavější body ze
zářijových a říjnových jednání radních obce
Poniklá.
O letních prázdninách zastupitelé odsouhlasili vítězného dodavatele, firmu HNH
Jilemnice–Hrabačov pro akci „Oprava povrchu
místní komunikace ke sportovnímu areálu Homole“. Samotná realizace probíhala v měsíci
září a neobešla se bez dodatečných upřesnění
technologických postupů akce a rozšíření realizace o vybudování dvou nových parkovišť
tak, aby areál nabídl co nejkomfortnější
příjezd návštěvníkům.
Během výstavby došlo k částečnému
přeložení cesty nad koupalištěm tak, aby cesta
a nové parkoviště bylo na pozemcích obce.
Oprava povrchu je nyní dokončena. V letních měsících dojde v rámci záruční doby
k dodatečnému podrcení a uválcování celé
komunikace, aby se povrch srovnal. Veškeré
dodatečné náklady byly firmou fakturovány
za vysoutěžené jednotkové ceny – tedy ceny
nejnižší, jednotkové ceny za komunikaci byly
po dohodě sníženy o 4%. Přestože mnozí
z Vás podotknete, že v obci jsou komunikace
v horším stavu, které by si zasloužily generální opravu, je nutné si uvědomit, že tato
cesta má pro obec specifický význam - vede
ke sportovnímu areálu Homole. Homole je
sice v současné době v pronájmu na dobu 10
let, ale jeho nájemci do areálu výrazně investují (v letošním roce cca 2,5 mil. Kč), z toho
cca 1,5 mil do obecního majetku, který obci
po skončení nájmu zůstane. Oprava cesty tak
byla alespoň částečnou pomocí, jak budoucím
návštěvníkům zpříjemnit příjezd. Nájemci
areálu Homole se na opravě cesty podíleli
částkou 450 000 Kč (formou předplaceného
nájemného).
Přehled fakturace za provedené práce
na opravě komunikace vč. DPH:
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– FA za opravu místní komunikace:
812 649,50 Kč
– FA parkoviště nad koupalištěm
(45 × 5 m): 206 545 Kč
– FA parkoviště na rovince za hřbitovem
(376 m2): 142 892,5 Kč
– FA nájezdy z balené u muzea a smuteční
síně (110 m2): 60 396 Kč
Cena celkem za kompletní rekonstrukci
s DPH činí 1 222 483 Kč.
V říjnu byla započata další z větších investic letošního roku a to vybudování bezbariérového přístupu k ordinaci paní doktorky
Karáskové. Realizaci předcházel schvalovací
proces, kdy bylo povolení řešeno formou
veřejnoprávní smlouvy o umístění a provedení stavby. Na realizaci se podílejí z velké
části obecní zaměstnanci. Připomeňme si, že
tato akce byla podpořena částkou 215 000 Kč
z rozpočtu Libereckého kraje, grantového programu č. 99. Věříme, že výsledek práce ocení
nejenom naši občané se sníženou pohyblivostí.
V září byla Zastupitelstvem Libereckého
kraje schválena dotace ve výši 182 800 Kč
na projekt „Rekonstrukce místních komunikací v obci Poniklá“. Tento projekt v sobě
zahrnoval opravu dvou úseků – od paneláku
k MŠ a cestu ke kaštanu. Část aktivit již byla
realizována v první polovině října a to oprava
úseku k MŠ (položení ručně kladené balené),
úsek ke kaštanu bude rekonstruován v příštím
roce. Cenové nabídky zaslaly (společně
s naceněním komunikace k Homoli) firmy:
HNH
Jilemnice–Hrabačov,
HORSTAV,
SaM Česká Lípa. Zakázka byla přidělena
firmě HNH Jilemnice, která nabídla nejnižší
položkovou cenu.
Protože se nám blíží plesová sezóna a kulturní dům Kantýna je bez nájemníka, byla radou potvrzena pravidla pro pronájem kantýny.
Obec naváže na osvědčená pravidla z doby,
kdy byla Kantýna bez nájemce, tedy: poplatek
obci bude činit 2 000 Kč (pokryje zhruba
náklady na energie), úklid a praní ubrusů si
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zajistí pořádající spolek. Mycí prostředky, hygienické potřeby zajistí obec. Malá pozvánka
na nejbližší ohlášené akce: 24. listopadu 2012
– Poslední leč, 26. ledna 2013 – ples SDH
Přívlaka, 16. února 2013 – fotbalistický ples,
2. března – Sousedský ples.
Rada obce projednávala záměr projektu „Etická výchova do škol“. V této věci
se uskutečnilo společné jednání rady obce,
ředitelů obou našich škol, paní Hlaváčové
a paní Jandurové. Cílem společného jednání
bylo vyřešit způsob zapojení etické výchovy
do školního vyučování. K jednání byly tři
možnosti:
a) zavedení etiky jaké povinného předmětu
– to by však znamenalo změnu školních osnov,
zařazení předmětu na úkor jiného předmětu,
úpravu pracovních smluv se stávajícími
zaměstnanci, velký problém zavést v průběhu
školního roku

Obecní rada
b) zavedení etiky jako nepovinného
předmětu – předmět by byl součástí hodnocení na vysvědčení, pro jeho otevření je nutné,
aby se na něj přihlásilo minimálně 7 dětí, pro
žáka platí stejné podmínky jako při povinných
předmětech – omlouvání z hodin apod.
c) zavedení etiky jaké zájmové činnosti –
volnější režim
Mezi zúčastněnými došlo ke shodě, že
projekt výuky etiky je smysluplný a zaslouží
si podporu. Předmět etická výchova tak bude
zkušebně zaveden od pololetí jako nepovinný,
paní Hlaváčová ho bude vyučovat externě
(OSVČ). Záměr projektu byl nastíněn v Jilemnici a na poradě starostů Jilemnicka svazku
obcí, kde byl též kladně přijat. S pomocí města
Jilemnice se budou hledat dotační možnosti
na realizaci projektu.
Jistě jste si všimli, že v druhé polovině
října byla naproti kostelu osazena další část ze

Budování bezbariérového přístupu do ordinace paní doktorky Karáskové našimi zaměstnanci.

foto: Tomáš Hájek
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sochy sv. Jana Nepomuckého, na místě je tak
již kompletní balustráda a podstavec sochy.
Balustráda byla opravena díky dotaci z Fondu
kulturního dědictví Libereckého kraje. Podstavec byl opraven díky programu Podpora
obnovy kulturních památek prostřednictvím
obcí s rozšířenou působností. Přes zimu bude
pan restaurátor Sklenář pracovat na posledním
dílu, a to samotné soše sv. Jana Nepomuckého.
V příštím roce se tak socha vrátí v celé své
kráse na své místo.
Rada obce projednávala stav komunikace
nad opravovaným břehem naproti DPS. Stav
komunikace vedoucí nad železniční tratí naproti DPS je nadále neuspokojivý. Firma Chlá
dek a Tintěra, která opravovala spadlý břeh,
sice do jisté míry naplnila zadání investora
SŽDC (zpevnění svahu a jeho zajištění proti sesuvu na drážní těleso), z hlediska bezpečnosti
provozu na obecní komunikaci je však situace

Instalace podstavce.
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spíše horší, než před vlastní úpravou. Opakovaná jednání a místní šetření za přítomnosti
členů rady a sousedů se SŽDC a prováděcí
firmou sice vedla k dílčím úpravám projektu,
pro skutečné zvýšení bezpečnosti by však bylo
třeba ještě rozšířit komunikaci odtěžením části
obecní meze nad komunikací a opatřit zábradlím v kritickém úseku cesty. Tato opatření
však budou muset být v režii obce. O nacenění
opravy komunikace byla požádána firma
pana Jiřího Nechanického, který byl přítomen
u většiny místních šetření a který je podrobně
obeznámen s průběhem dosavadních stavebních prací v místě.
Příjemné čekání na pořádnou chumelenici
Vám přeje
Petra Novotná - místostarostka.

foto: Ondřej Sklenář
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Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 23. 10. 2012
16. zasedání ZO proběhlo dne 23. 10. 2012
od 17:00 hod. v zasedací síni OÚ, Poniklá. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz..

1) Zahájení
16. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:05 hod.
starostou Tomášem Hájkem za přítomnosti
11 zastupitelů (omluveni: J. Jon, K. Kavánová,
M. Gembická, J. Bekr).

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 27. 7. do 23. 10. 2012
Zprávu přednesla místostarostka Petra Novotná. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse:
Bez připomínek
Návrh usnesení:
ZO
Poniklá
schvaluje
činnost
od 27. července 2012 do 23. října 2012.

RO

Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna 2/2012
Druhá rozpočtová změna reflektuje na straně
příjmové zejména mimořádný výběr daně
z příjmu FO, dále zlepšený příjem daně
z příjmu PO a přiznané dotace, na straně výdajové pak dotační akce, částečně komunikace
na Homoli a navýšení rozpočtu ZŠ (pokrytí
loňské ztráty) z úspor v jiné kapitole (pitná
voda – předpoklad úspor).
Definitivní srovnání skutečných příjmů (nižší
výběr DPH) a výdajů (úspory v jiných kapitolách) vůči předpokladu obecního rozpočtu
bude provedeno v prosinci rozpočtovou
změnou č. 3 (rozpočtová změna č. 2 – viz
příloha tohoto zápisu).

Diskuse:
Pan Kubín požádal o upřesnění loňské ztráty
ZŠ – rozpočet počítal s úsporami ze zateplení,
ty se ale projevily až letos (na topení úspory
cca 100 tis. Kč), vloni byl také velký doplatek
elektřiny a navýšení záloh. Dále se pan
Kubín dotázal na navýšení ceny za komunikaci k Homoli – projekt neobsahoval některé
drobnější položky (odvodnění, násypy…)
a dvě nová parkoviště s lepším povrchem,
než byl původně myšlen, pan Kubín vytkl
vedení obce, že ZO nebylo o tomto navýšení
dostatečně informováno (dohoda na ZO před
zahájením opravy komunikace) – starosta
uznává, upozornil však na úspory nákladů
v jiných fázích opravy. Pan Čížek s paní
Scholzovou diskutovali o opravě cesty k MŠ,
zda proběhla správně fakturace a je v pořádku
výška a kvalita povrchu – dle pana starosty
je fakturace v pořádku, vychází ze skutečně
odvedené práce dle vysoutěžené jednotkové
ceny. Paní Scholzová se dále dotázala, co je
školní sportovní klub – byl založen školou
za účelem získávání dotací na zájmovou
činnost.
Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2012: navýšení rozpočtu o 1 432 501 Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 1 432 501 Kč.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Převody pozemků do vlastnictví
obce
Bezúplatný převod podílu pozemků ppč. 2877
a ppč. 2886 v k. ú. Poniklá, převod pozemku
175/4 v k. ú. Přívlaka, ppč. 469 a ppč. 468/2
v k.ú. Poniklá - na Preložce a PK 2986
v k. ú. Poniklá do vlastnictví obce.
(mapy – viz příloha tohoto zápisu)
Diskuse: Bez připomínek.
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Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje bezúplatný převod
ppč. 175/4 v k. ú. Přívlaka, 1/6 ppč. 2877
v k. ú. Poniklá a 1/8 ppč. 2886 v k. ú. Poniklá,
ppč. 469 a ppč. 468/2 v k. ú. Poniklá, ppč. PK
2986 v k. ú. Poniklá do majetku obce a pověřuje
starostu podáním žádosti o tento převod.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Prodej obecních pozemků
Prodej pozemků ppč. 1814/1, ppč. 1814/3, ppč.
1814/4, ppč. 1814/5, ppč. 1813 a ppč. 1812
v k. ú. Poniklá.
(mapka – viz příloha tohoto zápisu)
Žadatel V. Hejral, po vyvěšení záměru též
M. Kulhavý. Jedná se o pozemky naproti areálu HD Krakonošův ranč. Pozemky jsou pronajaty do 31. 12. 2018 HD Krakonošův ranč
(smlouva č. 1/2009). Pozemky jsou v územním plánu vymezeny pro stavbu sběrného
dvora a pro stavbu parkoviště ke sportovnímu
areálu Homole. Parkoviště v tomto místě
je patrně pasé, myšlenka sběrného dvora je
nadále živá.
Diskuse: Zastupitelé se shodli na variantě neprodávat..
Návrh usnesení:
ZO Poniklá zamítá vzhledem ke strategickému významu prodej ppč. 1814/1,
ppč. 1814/3, ppč. 1814/4, ppč. 1814/5, ppč.
1813 a ppč. 1812 v k. ú. Poniklá.
Hlasování:
Pro
10

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
S. Václavíková

6) Pravidla prodeje obecních pozemků určených k zástavbě
(Seznam a podrobnosti k pozemkům – viz
příloha tohoto zápisu)
Obec Poniklá vlastní několik pozemků, které
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jsou územním plánem určeny k výstavbě RD.
V současné době, kdy je prakticky nemožné
provést změnu ÚP za účelem vyznačení
nových zastavitelných pozemků, a kdy
na stávajících pozemcích určených k výstavbě
plánují jejich majitelé stavbu ve vzdálenějším
horizontu, je jednou z mála možností nové
výstavby využití obecních stavebních parcel.
Primárním zájmem obce není výnos z prodeje pozemků, nýbrž umožnění výstavby
skutečným zájemcům o bydlení v Poniklé.
Z této teze plynou dva základní požadavky:
1, Stanovit přijatelnou cenu pozemku (i s ohledem k omezeným možnostem napojení
obecních stavebních parcel na obecní infrastrukturu).
2, Pojistit pravidly výstavbu v dohledném horizontu, a tím zabránit čistě spekulativní koupi.
Podmínky vycházejí ze vzorů v okolních
sídlech:
1, Záloha při uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní činí 20 % ceny pozemku.
2, Nezahájí-li stavebník výstavbu do smluveného data, koupě se může zrušit a první
záloha může propadnout obci.
3,Záloha před zahájením stavby činí 30% ceny
pozemku.
4, Kupní smlouva bude uzavřena nejdříve
ve fázi rozestavěné hrubé stavby, u které je již
zřetelný půdorys prvního nadzemního podlaží,
za podmínky současného doplacení zbývající
části kupní ceny pozemku.
5, Termín kolaudace je stanoven na max. 5 let
od uzavření smlouvy dle bodu 1, v případě
nedodržení může ZO uplatnit smluvní sankci
ve výši 100 tis. Kč.
Diskuse: Pan Kulhavý (host) se dotázal
na řešení situace, kdy stavebník nebude mít
po 5 letech zkolaudováno a nebude mít ani
na sankční pokutu – může se dodatečně řešit
výjimkou či žádostí o předčasné užívání stavby (individuální řešení). Paní Šedá se dotázala
na možnost směny těchto pozemků v rámci ÚP
– může se dále řešit individuálně, pokud o to
někdo projeví zájem. Seznam pozemků bude
zveřejněn v Pod horami.
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Návrh usnesení:
ZO Poniklá schvaluje zařadit do nabídky
prodeje dle Zásad prodeje obecních pozemků
vhodných k výstavbě RD pozemky ppč.
193/4 a 1869 a 193 v k. ú. Přívlaka, ppč. 192
v k. ú. Přívlaka, ppč. 323/2 v k. ú. Přívlaka,
ppč. 366/3 a 361/3 v k. ú. Přívlaka.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Obecně závazná vyhláška
č. 2/2012
(Rušené vyhlášky – viz příloha tohoto zápisu,
zrušovací vyhláška – viz příloha tohoto zápisu)
Poté, kdy byl zastupitelstvem zrušen Fond rozvoje bydlení, stávají se bezpředmětnými dvě
obecně závazné vyhlášky obce Poniklá.
Diskuse: bez připomínek
Návrh usnesení:
Poniklá schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
2/2012, kterou se zrušují některé obecně
závazné vyhlášky obce Poniklá.
Hlasování:
Pro
11

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Diskuze
P. Václavíková se dotázala, kdy bude opraveno
světlo u Štěrbových – starosta odpověděl, že
oprava je plánována na čtvrtek 25. 10.
P. Kubín se dotázal na opravu světla u pana
Tomáše – starosta upozornil, že oprava v této
části je o něco složitější a bude nutné k opravě
přivolat firmu.
P. Čížek zastupitelům sdělil změnu vlastníka firmy Kreditcentrum, novému majiteli
se obec prostřednictvím starosty připomene
s nezajištěnou prohlubní u pozemku vedle
pošty. Starosta přítomným sdělil, že podle
posledních zpráv se firma zavázala k nápravě
stavu na počátku příštího roku.
Zastupitelé diskutovali o nabídce sortimentu

v místní prodejně Jednoty, z různých stran
se množí stížnosti na čerstvost pečiva či jeho
úplnou absenci v dopoledních hodinách.
V tomto týdnu zaměstnankyně Jednoty včas
neupozornily na inventuru, občané tak neměli
ponětí o uzavření obchodu. Podněty občanů
budou taktně naznačeny vedoucí prodejny.
P. Scholzová vznesla dotaz ohledně změny
jízdních řádů, zda byly připomínky obce již
vyřešeny – dopravce uspořádal společné jednání obcí dotčených na trase Jestřabí–Poniklá–Víchová n. Jiz.–Víchovská Lhota, na tomto
jednání představil tzv. kruhovou variantu, kdy
by ponikelští z Jilemnice jezdili přes Jestřabí
nebo Víchovskou Lhotu. S touto variantou
obec nesouhlasila a zaslala své oficiální stanovisko. Dopravce tak pracuje na jiném řešení.
P. Klikorka se zeptal, jak pokračuje projekt
Krkonošského metra – starosta odpověděl, že
jednání probíhají, prozatím nedošlo k žádnému
posunu.
P. starosta ve stručnosti představil závěry
z poslední valné hromady starostů Jilemnicka
svazku obcí a další skutečnosti ze života obce:
– projekt komunitních kompostáren se opozdil, realizace začne v r. 2013
– k 31. 1. 2013 končí svoji činnost Katastrální úřad v Jilemnici, pracoviště se přesune
do Semil
– na OÚ probíhají do 2. 11. námitková řízení
digitalizace katastrálního operátu Přívlaka,
k digitalizaci Poniklé dojde nejspíš na konci
roku 2013.

Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Obecní dění
Návštěva ze Švýcarska
V měsíci září se k nám do našeho regionu
podívala vzácná návštěva ze Švýcarska.
Jednalo se o projekt „Předávání zkušeností
mezi zástupci samosprávy regionů Jilemnicko
a St. Gallen“, o kterém Vás informoval pan
Jaromír Jirouš ml., coby zástupce naší obce,
v minulém čísle našeho časopisu.

Nábor figurek do živého
mechanického Betlému
Pozvání na akci Kabinetu kerkonošské
slovesnosti a ZŠ Poniklá - Rozsvěcení vánočního stromu v sobotu 8. prosince 2012 – naleznete na zvláštním plakátku. A jak věříme,
nebudete vůči němu lhostejní. Pokud se navíc
chcete zapojit do radostného adventního veselí aktivněji, nabízíme vám roli v unikátním
živém mechanickém Betlému - letos včetně
kerkonošského průvodního slova (opovědníka). Čím více herců (figurek) se kolem jesliček
sejde, tím větší legrace to bude… S kostýmy
Vám pomůžeme, aranžmá a pohyby postaviček doladíme při společné zkoušce. Rovněž
se můžete aktivně zapojit do prodejní výstavy
vlastních výrobků na adventním trhu. Podrobnosti sdělí a přihlášku rádi přijmou:
Tomáš Hájek – živý mechanický Betlém
(736 179 277, Hajek@ponikla.cz)
Soňa Anna-Marie Fišerová – adventní trh
(774 585 904, sofi.anna.marie@seznam.cz)
Tomáš Hájek, rychtář KKS

Volby do zastupitelstva LK
a do Senátu Parlamentu ČR
Gastro tým s Krakonošem

foto: Okrášlovací spolek

U nás v naší obci byla návštěva uvítána
12. září. Zástupci obou samospráv zavítali
do firmy Rautis a do Muzea krkonošských řemesel. Po prohlídce našich turisty vyhledávaných míst bylo pro hosty sehráno velmi zajímavé představení o historii obce Poniklá. Poté
se hostů ujal Ponikelský Krakonoš. Abychom
si neuřízli ostudu, pohostili jsme milé příchozí krkonošskými specialitami. Doufáme, že
se hostům u nás líbilo stejně jako jejich předchůdcům z Norska.
Za gastro služby Okrášlovací spolek
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Ve dnech 12.–13. 10. 2012 se také u nás
konaly volby do krajského zastupitelstva.
Z 973 voličů v naší obci jich přišlo volit
341 a odevzdali 339 platných hlasů. To po přepočtu znamená volební účast 35,05 %.
1. kola voleb do Senátu, které probíhaly
souběžně s volbami krajskými, se zúčastnilo
331 voličů, kteří odevzdali 320 platných hlasů.
Volební účast pak byla 34,02 %. K druhému
kolu, které se uskutečnilo o týden později, pak
přišlo 136 voličů, kteří odevzdali stejný počet
platných hlasů - volební účast 14,01 %.
Na následující straně naleznete podrobné
výsledky v tabulkách.
Marek Kulhavý

Pod horami – září–říjen

číslo
43
60
23
69
62
12
70
90
8
72
93
7
22
53
85
67
77
14
24
49

Krajské volby v Poniklé
Kandidátní listina
název
Komunistická str.Čech a Moravy
Česká str.sociálně demokrat.
Starostové pro Liberecký kraj
ZMĚNA PRO LIBERECKÝ KRAJ
TOP 09 a Starostové
Koalice KDU‐ČSL a SsČR
Občanská demokratická strana
Nová budoucn.pro Liberecký kr.
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
Česká strana selského rozumu
Česká pirátská strana
Volte Pr.Blok www.cibulka.net
Nár.socialisté‐levice 21.stol.
DSSS‐STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM!
SNK Evropští demokraté
Česká strana národně sociální
Strana svobodných občanů
Str.pro otevřenou společnost
NÁRODNÍ PROSPERITA
SUVERENITA ‐ Blok JB pro LBK

Obecní dění
Platné hlasy
celkem
v%
88
28,2
38
12,17
37
11,85
32
10,25
29
9,29
25
8,01
19
6,08
10
3,2
8
2,56
8
2,56
6
1,92
4
1,28
2
0,64
2
0,64
2
0,64
1
0,32
1
0,32
0
0
0
0
0
0

Volby do Senátu 1. kolo v Poniklé
Kandidát
Volební
Navrhující
Politická Počty hlasů
číslo
příjmení, jméno, tituly
strana
strana
příslušnost
1. kolo
3
Hausmann Josef RNDr. CSc.
NK
NK
BEZPP
62
7
Pešek František Ing.
KSČM
KSČM
KSČM
57
+10
Eichler Stanislav Mgr.
ČSSD
ČSSD
ČSSD
42
+5
Zeman Jaroslav
ODS
ODS
ODS
34
8
Žur Pavel Mgr.
NBPLK
NBPLK
NBPLK
33
1
Vraný Michael MUDr.
KDU‐ČSL KDU‐ČSL
KDU‐ČSL
22
9
Paukrtová Soňa Mgr.
STSLKTOP STAN
BEZPP
21
2
Matěcha Miroslav Mgr.
SPOZ
SPOZ
SPOZ
6
4
Pěnička Stanislav Mgr.
PSS
PSS
BEZPP
6
6
Vízek František PaedDr. Mgr.
NÁR.SOC. NÁR.SOC.
BEZPP
0
+) postupující kandidát

% hlasů
1. kolo
21,9
20,14
14,84
12,01
11,66
7,77
7,42
2,12
2,12
0

Volby do Senátu 2. kolo v Poniklé
Kandidát
Volební
Navrhující
Politická Počty hlasů
číslo
příjmení, jméno, tituly
strana
strana
příslušnost
2. kolo
10
Eichler Stanislav Mgr.
ČSSD
ČSSD
ČSSD
73
5
Zeman Jaroslav
ODS
ODS
ODS
61
tučně je zvolený kandidát

% hlasů
2. kolo
54,47
45,52
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PEČOVATELSKÁ SLUŽBA PONIKLÁ
Organizační složka obce Poniklá

Pečovatelská služba v Poniklé Vás podpoří, abyste mohli
žít co možná nejdéle ve svém domácím prostředí. Službu
poskytujeme občanům Poniklé v místě jejich bydliště
v pracovních dnech od 7 do 15:30 hod.
V rámci této sociální služby Vám nabízíme podporu
v těchto oblastech:
 pomoc při péči o vlastní osobu - osobní hygieně
 pomoc při zajištění a podávání stravy
 pomoc s běžným úklidem, velkým úklidem
 pomoc s drobnými i velkými nákupy
 pomoc s praním prádla
 doprovody k lékaři, na úřady a další …
Veškeré služby poskytujeme za úhradu dle ceníku.
Nezajišťujeme zdravotnickou péči, jako je:
podávání léků, převazy, injekční podání inzulínu, odběry…
Pomoc a podporu poskytujeme občanům, jejichž situace
vyžaduje pomoc druhé fyzické osoby, nebo kteří se
nachází v nepříznivé sociální situaci, mají sníženou
soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo jsou zdravotně postižení.
Pro bližší informace volejte do DPS č. tel. 481 549 400
nebo na OÚ č. tel. 481 585 133 nebo pište na
dps.ponikla@seznam.cz

Pracovníci Pečovatelské služby vyslechnou Vaše
představy, přání a požadavky, budou Vás informovat
o možnostech, rozsahu a způsobu poskytovaní služeb,
o způsobu úhrady za poskytované služby, o Vašich
právech, jak je uplatňovat a jak si případně stěžovat.
11
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Sazebník úhrad za pečovatelské služby Poniklá od 1.11. 2012
Ceny služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. ve znění pozd. předpisů
Úkon pečovatelské služby

Sazba

Pomoc při zvládání běžných úkonu péče o
vlastní osobu
pomoc a podpora při podávání jídla a pití

15,-Kč /15 min.

pomoc při oblékání a svlékání včetně
speciálních pomůcek

15,-Kč/15 min

pomoc při orientaci

15,-Kč/15 min

pomoc při přesunu na lůžko, nebo vozík

10,-Kč/úkon

Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro os.hygienu
pomoc při úkonech osobní hygieny

15,-Kč/15 min

pomoc při základní péči o vlasy, nehty, vousy

15,- Kč/15 min.

pomoc při použití WC

20,-Kč/úkon

Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění
stravy
zajištění stravy

dle ceny dod.

donáška oběda v obci

25,-Kč/úkon

pomoc při přípravě jídla a pití

15,-Kč/15min

Pomoc při zajištění chodu domácnosti
běžný úklid a údržba domácnosti

20,-Kč/15min

velký úklid bytu, úklid po malování, mytí oken,
mytí společných prostor

30,-Kč/15min

praní drobného nebo osobního prádla včetně
pracích prostředků, žehlení a případné drobné
opravy

50,-Kč/kg

praní velkého prádla, prádla velmi
znečištěného včetně pracích prostředků,
žehlení a drobných oprav

60,-Kč/kg

malé nákupy a pochůzky (pošta, úrad)

5,-Kč/úkon

běžné nákupy a pochůzky (lékař)
velký nákup (týdenní)

10,- Kč/úkon
40,-Kč/úkon

pochůzky Jilemnice – dovoz léků z lékárny

25,-Kč/úkon

topení v kamnech včetně donášky a přípravy
topiva

15,-Kč/15min

Zprostředkování kontaktu se společenským
prostředím
doprovázení dospělých do školy, …k lékaři, na
orgány veřejné moci a instituce poskytující
veřejné služby a doprovázení zpět

15,-Kč/15min

12
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
V září a říjnu jsme se rozloučili
18. 9. 2012

Jiří Hnyk

16. 9. 2012

Mária Patočková

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Jubilea v září a říjnu

90 let
80 let
75 let
70 let

Jménem všech mých kolegů a dalších
příchozích ze společnosti Devro s. r. o děkuji
Ponikelským jeskyňářům za to, že jsme mohli
nahlédnout do tajemství ponikelských jeskyní.
Pro ty, kteří podnikli cestu „Plazivou“, to byl
opravdu velmi adrenalinový zážitek, nesrovnatelný s výletem do jeskyní Bozkovských či

Svá jubilea oslavili:
96 let

Poděkování

Koněpruských.

Fišerová Ludmila

Míla Gembická

Šimůnková Věra
Udatná Anička
Borseková Marie
Bangová Mária
Kaván Jaroslav
Branda Antonín
Palasová Naděžda

20. Vánoční koncert
sAtori
+ hosté - členové orchestru divadla
F. X. Šaldy z Liberce
v sobotu 15. 12. 2012 od 18:00
v Poniklé v Kantýně

Všem jubilantům přejeme mnoho zdraví
a krásných zážitků do dalších let.

Narození
03. 10. 2012

Elena Jelínková

19. 10. 2012

Vojtěch Holubec

Blahopřejeme!
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poslední leč
Myslivecké sdružení Kákov Vás
srdečně zve na Poslední leč v Poniklé,
která se uskuteční
v sobotu 24. 11. 2012 od 20 hod.
v kulturním domě Kantýna.
Myslivecká kuchyně, tombola
a osvědčená hudba k tanci.
Jídlo bude možno zakoupit i domů.
Na hojnou účast se těší pořadatelé!
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Ponikelská škola a školka

Co se děje e škole a ve školce
Moudrá sova ve školce
Sedím nad čistým papírem a ráda bych napsala pár řádků o tom, jak začal nový školní
rok u nás ve školce. V hlavě se mi však honí
různé myšlenky a to díky cizím nenechavým
rukám, které si ve školce vzaly to, co jim nepatří, a možná si ani neuvědomily, jaké nepříjemnosti způsobí. Všechno mimo peněz se
do dnešního dne našlo asi 6 kilometrů odtud,
ale nepříjemný pocit zůstává. Co je to za člověka, který se odváží navštívit školku s malý-

mi dětmi v téměř pravé poledne a co se může
stát příště?
To nejnepříjemnější už máme za sebou
a tak se pokusím začít psát své povídání.
Do školky je pro tento školní rok zapsáno
38 dětí. 9 dětí je přespolních a z toho 7 není
z naší spádové oblasti. II. oddělení pod vedením paní učitelky Marie Kobrové navštěvuje
16 dětí, z toho 4 mladší. V tomto oddělení ještě
pracuje paní učitelka Alice Bekrová jako asistentka pedagoga s integrovaným dítětem. Do I.
oddělení k paní učitelce Lidmile Boháčové
a Lence Scholzové je zapsáno 22 dětí. Mnohé

Společně jsme si zatím opekli buřtíky a očesali jablíčka na zahrádce MŠ..

foto: MŠ Poniklá
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již do školky nastoupily, ale na některé první
setkání s námi ještě čeká. O blaho našich chutí se stará paní kuchařka a vedoucí stravování
v jedné osobě Libuše Valdmanová a na čistotu
prostředí dbá paní Marta Kocourová.
Pro tento školní rok jsme si vybrali jako
ústřední námět „MOUDROU SOVU“, která
nás bude celý rok seznamovat se vším, co by
měly předškolní děti znát. Do dnešního dne děti
poznávaly své nové kamarády, prostředí školky,
pravidla společného chování a seznamovaly se
s dary podzimu. Společně jsme si zatím opekli
buřtíky a očesali jablíčka na zahrádce MŠ.
Z nadstandardních aktivit nabízíme velice
důležitou logopedii, folklórní kroužek, výtvarné činnosti, běžecké lyžování a plavání.
V rámci folklórního kroužku se v naší školce
23. 10. natáčela část dokumentu o folklóru
v Čechách a na Moravě a Slávce Hubačíkové.
Kam nás zavedla naše moudrá sova, Vám
budu vyprávět příště.
Lenka Scholzová
ředitelka MŠ

Ruda
16. října proběhla na ZŠ Poniklá beseda
s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem,
takhle ji zaznamenali žáci:
Čekali jsme a strašně jsme se na něj těšili.
(Petr Novák) Začal vyprávět o tom, jak obeplul
Antarktidu. (Lenka Holubcová) Hrál na kytaru
a zpíval. Vzal i pírka tučňáků a dal je do knížek. (Lukáš Tomíček) Ukazoval nám nahrávky,
jak plave po moři. Byla to zábava! Kéž bychom
měli víc času! (Klára Gembická) ...když jsme se
koukali na film, dal Michalovi stovku. (Vanesa
Hilmarová) Myslím, že by takovýchle lidí mělo
být víc! (Alžběta Ledvinová) Pan Krautschneider se s námi podělil o své příhody, překvapení,
zklamání a radost. (Kateřina Zálišová) Na konci došlo na různé otázky a pak jsme se s ním
vyfotili. (Eliška Ronová) ...a já s ním pojedu
za 15 let na moře, ale říkal jsem si – co máma,
až odjedu na čtyři roky? (Daniel Hartych).

16. října proběhla na ZŠ Poniklá beseda s mořeplavcem Rudolfem Krautschneiderem.
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Filip Hedvičák

foto: ZŠ Poniklá
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Od semínka…

Jak to vidí děti

Na jaře žáci I. třídy zasadili a na podzim
s radostí sklízeli. Ptáte se co?
Dýně – velké, malé, pruhované, hrbolaté,
oranžové… Měli jsme z nich velikou radost.
Sklízeli i žáci doma. Někteří se přišli pochlubit se svými výpěstky do školy – Vladěnka
Samková, Honzík Tomíček a Matyášek Braun.
Také moc děkujeme paní Koldovské, která naší
škole věnovala mnoho krásných dýní. Dýně se
nám pěkně hromadily. Materiálu k podzimním
hrátkám bylo dost. Proto jsme se v naší třídě
a v družině pustili do vyrábění. Každý dotvořil
dýni podle své fantazie, vznikala zvířátka, ale
také krásná podzimní strašidýlka. Samozřejmě
nechybělo ani dlabání dýní. Veselé dýňové postavičky nyní zdobí naši školu.
L. Holubcová

Hřiště u tělocvičny se nám moc líbí,protože je to velká plocha, na které můžeme běhat.
Škoda že tam nejsou branky, koš nebo něco.Míč
si ale klidně přineseme z domu, to nám nevadí.
Před školou podél potoka by mohlo být ještě nějaké další hřiště pro holky, protože branky a koš
je přeci jenom pro kluky.
Holky z 6. třídy

Exkurse o panu učiteli Liškovi=Hedvičákovi
Moc se mi líbila. Dozvěděla jsem se moc
nových zajímavostí. Poznala jsem, kdo byl pravý hrdina. Nejvíc mě zaujalo, kolik bylo předtím škol. Jak byla škola ještě poloviční.
Ten ,,Starý“ film byl výborný. Scénky
na půdě a v tělocvičně byly výborné. Pan učitel
Hedvičák to musel perfektně zvládat, když běhal tam a zpátky. Myslím si, že to z naší školy
vidělo max. 5 lidí. Ale měli by to vidět všichni. Moc mě to pobavilo. No a pan Hedvičák to
všechno hrál výborně.
Klára Gembická

Každý dotvořil dýni podle své fantazie.

foto: ZŠ Poniklá
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TJ Poniklá

TJ Poniklá
40 let kopané v obci Poniklá
Dlouho jsem přemýšlel, zda mám právo
napsat článek k tomuto významnému výročí,
které slavil oddíl TJ Poniklá. Nakonec jsem si
řekl, že tak učiním, neboť moje osoba se tohoto dění také zúčastnila.
Můj vstup do fotbalového dění zapříčinil
pan Josef Zemánek starší, bydlící v současné
době v Poniklé - část Preložka. Začalo to mistrovským utkáním kopané žáků proti Víchové nad Jizerou v sobotu 27. srpna 1977. V té
době byl název mužstva žáků Sokol Přívlaka.
Pro konání funkce trenéra jsme společně s panem Josefem Zemánkem st. a panem Josefem
Jandurou st. absolvovali trenérský kurz kopané, který se konal v sobotu 19. a 26. listopadu,
dále v neděli 20. a 27. listopadu 1977 v Hradci Králové. Ve funkci trenéra nebo vedoucího
družstva žáků, později trenéra nebo vedoucího
dorostu s panem Josefem Zemánkem st. jsme
tuto kvalifikaci uplatňovali podle požadavků
OFS Semily. Mimo to jsem byl členem revizní komise. Nejvíce času mimo výše uvedené
funkce jsem věnoval brigádní činnosti při
úpravách kabin a okolí včetně hrací plochy.
Od roku 1988 jsem byl zvolen do funkce
předsedy oddílu kopané, svoji činnost jsem
na vlastní žádost ukončil 30. června 1995.
Můj návrat do výboru byl znovu započat v září
roku 2000. Od té doby zde vykonávám funkci
sekretáře, případně tajemníka.
Za 40 let působení oddílu se vystřídaly názvy: SOKOL PŘÍVLAKA, TJ SEBA PONIKLÁ a současný název TJ PONIKLÁ.
Nyní se vrátím k letošnímu výročí a to
je 40 let registrované kopané v Poniklé. Výbor TJ Poniklá se rozhodl, že oslavy se budou konat v sobotu 14. července tohoto roku
na fotbalovém hřišti. K tomuto výročí byla
vystavena pozvánka. Tu obdrželi někteří bývalí i současní hráči a členové výboru. Celým
odpoledním programem nás přes mikrofon
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provázel Jiří Jindřišek st. Slavnostní program
byl zahájen utkáním Staré gardy Poniklá proti
mužstvu žen z Benecka výkopem, který provedl sám vládce hor Krakonoš. Utkání se mi
líbilo. Z mého pohledu mužstvo žen vystupovalo velice fotbalově. Poločas skončil pro toto
mužstvo nepříznivě 1:2. V druhé polovině se
ženy výrazně zlepšily. Konečný výsledek byl
5:5. Hned po utkání se kopaly pokutové kopy,
které skončily vítězstvím Staré gardy v poměru 9:6. V přestávce mezi utkáními vystoupily
pod vedením paní Vránové mažoretky Čekanky a Berušky. Následovalo vystoupení skupiny
Pusinky v aerobiku pod vedením paní Holubcové. Předvedená vystoupení byla velice pěkným zpestřením těchto oslav.
V druhém očekávaném utkání nastoupila
mužstva mužů TJ Poniklá proti FC Víchová
nad Jizerou. První poločas skončil poměrem
branek 1:2 v neprospěch domácího mužstva.
V druhé polovině nepadla žádná branka, a tím
utkání skončilo v poměru branek 1:2 pro hostující mužstvo. Obě utkání řídil náš rozhodčí
Martin Janda, za což mu patří mé díky.
Doufám, že se oslavy vydařily. Ostatně to
by měli ohodnotit všichni zúčastnění.
Na závěr bych chtěl poděkovat za svoji
osobu hráčům všech čtyř mužstev, přítomným
divákům, ale i pořadatelům a obsluze občerstvení, kteří se starali o dobrý průběh oslav.
Těším se na další oslavy kopané v Poniklé.
František Václavík
Poniklá 412
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2. Tuláčkovy slavnosti
Na návsi bylo živo
V pořadí II. Tuláčkovy slavnosti byly
uspořádány dne 29. 9. 2012 na Tuláčkově návsi v Poniklé. Pořadateli byli a o pestrý program se postarali Kabinet krkonošské slovesnosti, ZŠ Poniklá a Matice Tuláčkova. Celkem
se do přípravy, průběhu i úklidu akce zapojilo
více než čtyřicet dobrovolníků. Občerstvení
nejen z polní kuchyně bylo k dispozici po celé
odpoledne.
Hlavní část připraveného programu byla
věnována panu Ludvíku Liškovi, někdejšímu
učiteli v Poniklé. „Cestu za Ludvíkem Liškou“
si ve škole prošlo na 250 lidí. Dalšími taháky
byla „Povídání o staré Poniklé“ s panem Miroslavem Holubcem, autorem Ponikelského
kalendáře pro rok 2013, a úryvky z díla Věnceslava Metelky v podání Dana Razíma – „Ze
života venkovského kantora“. Na návsi, před
hlavním pódiem, byl umístěn první zvukoli-

Ludvík Liška přilákal četné zástupy nejen Ponikeláků.

bomat – prototyp ponikelských mluvených
naučných stezek. Celý program pak ve velkém
stylu zakončil koncert kapely Vichr z hor.
Nezbývá, než poděkovat Evě a Láďovi
Čurdovým, Lence Drábkové, Soně A. M. Fišerové, Tomášovi, Hance a Petrovi Hájkovým,
Ivě Havlové a klukům, Filipovi Hedvičákovi,
Veronice Hejralové, Pavlíně A. Holubcové,
Miroslavu Holubcovi, Honzovi Jancákovi, Jirkovi Jindřiškovi, všem Jiroušovým, Dr. Františku Kavánovi, Květě Kavánové, Tomášovi
Klikorkovi, Honzovi Kubínovi, Kulhavým,
Petře Novotné, Zdendovi Novotnému, Blance
Peterkové, Petrovi Plichtovi, Danu Razímovi,
Víťovi Schmidtovi, Edovi Slukovi, Vláďovi
Tryznovi, Ivě Tryznové, Jardovi Uríkovi, Petrovi a Soně Václavíkovým, Zdeňkovi Vinklářovi a Luboši Vondrovi za pomoc. Děkuji
i všem ostatním a zvu Vás na „rozsvěcení vánočního stromu“ 8. prosince – věřte, bude to
velkolepé.
Jaromír Jirouš ml., PR KKS

foto: Jiří Aubris
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II. Tuláčkovy slavnosti
Když je něco podruhé, je to už vlastně tradice! Tak tedy 29. září ožila ponikelská Tuláčkova náves tradiční slavností vyzdvižení významné osobnosti našich dějin do Pantheonu
vznešených Ponikeláků. Nejčastěji skloňovaným jménem těchto oslav se letos stal Ludvík,
nejčastěji skloňovaným příjmením Liška.
Jeden den po svátku sv. Václava, nejpřednějšího českého světce, po jehož boku se kupí
zemští patroni, byl uveden do našeho pantheonu po bok Jiřího Václava Tuláčka pan Ludvík
Liška.
Zcela mimořádná osobnost Ludvíka Lišky
byla připomenuta v mnoha odstínech své jedinečnosti. Tento ponikelský učitel, knihovník,
ochotník, zpěvák, Sokol, válečný hrdina, od-

2. Tuláčkovy slavnosti
bojář, kronikář a písmák, aktivní člen mnoha
spolků, obrozenec, vlastenec, hodný a moudrý
muž si takové uznání zasloužil. Ač prožil v Poniklé necelých 14 let svého života, zanechal
zde nesmazatelnou stopu. Připomeňme si jeho
stopu v ponikelských dějinách:
Ludvík Liška
* 1. srpna 1887 ve Tříči † snad leden 1945
kdesi v Německu
Vměstnat popis životních osudů pana Ludvíka Lišky do několika skrovných řádek, jest
úkolem nadlidským. A tak místo podrobného
curriculum vitae nahlédněme alespoň do několika kapitol Liškova života – na činnosti,
jímž byl oddán a pro něž zapaloval druhé.
Učitel
První kantorskou štací mladého pana učitele Lišky se stala Poniklá. Jako ostatně všech-

Živý obraz - pan učitel Josef Šír (vpravo, představuje ho nynější pan ředitel školy Zdeněk Vinklář) maluje
mapu ve vestibulu školy roku 1885.
foto: ZŠ Poniklá
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ny své činnosti, vykonával též roli učitele
s mimořádným zápalem a invencí. Připomeňme alespoň jeho celoživotní snahu sdělovat
učivo pokud možno srozumitelně a na názorných příkladech. Nepřekvapí snad, že pro výuku přírodozpytu dokonce choval larvy bource
morušového, aby pak na jejich zámotcích mohl
demonstrovat výrobu hedvábí. Vůbec příroda
a péče o školní pozemky patřily k předním
zájmům a zálibám osvíceného pana učitele.
Pověstný byl Liškův cit pro spravedlnost, jeho
dobromyslná povaha i neskutečná píle. Byl
oblíben nejen mezi žactvem, ale ctěn též celou obcí. Ostatně Liška se zdaleka neomezoval
jen potřebou vzdělávat své žáky, ale formou
přednášek pro širokou veřejnost na četná morální, historická a filosofická témata působil
na všechny spoluobčany. V roce 1921 obdržel
Ludvík Liška místo řídícího učitele v Kundraticích, čímž jeho blahý vliv na naši ves končí.
Knihovník a kronikář
Snad největší zálibou vzdělaného Lišky
byly knihy, jejichž význam vždy vehement-

Přednáška o životě Ludvíka Lišky.

2. Tuláčkovy slavnosti
ně a mnohdy i vzdor nepochopení sousedů,
propagoval. Z jeho iniciativy je již roku 1911
na Sokolské schůzi dán podnět k založení
spolkové čítárny (knihovna Sokola tehdy čítala na 500 titulů). Výsledek návrhu popisuje
sám Liška v kronice Sokola: „K jeho (tzn.
Liškově) návrhu uvolili se bři: Kasal, bří.
Hajnové, Kobrové, Šír F., Tomíček Š., o dozor. Bři učitelé byli ochotni zapůjčiti vlastní
odborné i zábavné časopisy i noviny. Jednota povinna byla své tiskoviny k četbě veřejně
vystavovati. Bohužel, že bylo více dobré vůle
než síly k vytrvání. Po 4 týdnech odmítli někteří dozor a bratři a sestry čtenáři uchylovali se spíše tam, kde zábava a víno a pak,
domnívali se, že spíše slovo kněze přivede je
k pravé cestě, určené bytosti člověka. A tak
seděli po měsíci bři navrhovatel a Kasal sami
v čítárně, seděli po druhé až doslechli se, že
lépe je šetřiti palivem a námahou a čítárnu
zavřeli“. Jako určitá satisfakce může panu
Liškovi sloužit, že i jeho zásluhou byla v roce
1920 slavnostně založena obecní knihovna,

foto: Jiří Aubris
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jejíž nedílnou a velmi významnou částí se
stala i jím po mnohá léta pečlivě budovaná
a spravovaná sokolská „zábavná“ knihovna.
Ludvík Liška byl také velmi aktivním písmákem. Jeho kronikářská činnost, jejíž obraz
se nám zachoval v podobě kroniky ponikelského Sokola a textů o divadelním spolku J. J.
Kolár poodkrývá leccos z Liškovy duše. Mile
překvapí zejména urputnost, s jakou vnáší
do zápisů své čistě subjektivní dojmy, břitké
mravokárství i dojemná vyznání úcty k jím
ctěným velikánům a principům. Ludvík Liška
píše kroniky čtivé, s důrazem na zvláštnosti
a pikantérie své doby a namnoze se tak vzdaluje obvyklé statistické šedi, nemastně a neslaně
podávaných svědectví o společenském dění.

Člen mnoha spolků
Aktivita, kterou Ludvík Liška projevoval
ve spolkovém životě brala dech i jeho současníkům. Liška byl především divadelním ochotníkem, Sokolem, zpěvákem, hasičem, včelařem a činný byl i v dalších oblastech obecního
dění. Liška si uvědomoval, že právě spolková
činnost je mízou vesnického života. Nezištné
práci pro spolky věnoval veškerý volný čas.
V Poniklé inicioval památnou dohodu Divadelního spolku J. J. Kolár, pěveckého spolku
Dalibor a Sokola na společné výstavbě Spolkového domu. Smělý plán však přes značné
úsilí nedošel, k naší škodě, dodnes naplnění.
Hrdina
Moudrému a mírnému Liškovi byl ryk polnice cizí, počátek hrozné první světové války sám popisuje následovně:
„Propukly těžké mraky stahující se
nad říší Habsburků a daleko na jihu,
tam na Sávě a Drávě zablesklo se –
udeřil hrom. 26. července vyhlásilo
Rakousko hroznou válku slovanskému Srbsku – tasilo meč hrozné furie války, jíž hněv rozběsnil lidstvo
na všech stranách. Ze všech stran
semknul se ocelový kruh – aby odvěká pýcha Habsburků a Hohenzollernů byla konečně nasycena. A my,
náš národ, postaveni jsme byli v to
hrozné místo. Nám určeno hájiti až
do posledního dechu trůnu Františka
Josefa I. a jeho spojence – hazardéra
s lidskými životy Hohenzollerna Viléma. Nám určeno vyvrátiti, zničiti sílu
Slovanů, jichž moc překážela postupu sveřepého Germánstva na daleký
Východ.“ I přes výše vyřčené však
Liška nedezertoval a na frontě se vyznamenal. Bojoval v Srbsku i Haliči,
byl raněn a za statečnost postupně
povyšován až na poručíka.
Nová zkouška odvahy přišla
po 20 letech, kdy se Němci zmámení
bludem o nadnárodu zřekli všeho lidŽivý obraz - Ludvík Liška spřádá hedvábí z bource morušového ství a rozpoutali peklo druhé světové
války. Liška se ihned po Mnichovu
ve svém kabinetě.
foto: Zdeněk Vinklář
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Divadelní ukázka na půdě školy - Romeovi
z balkonu odpovídá něžná a zasněná Julie v podání
Pavlíny A. Holubcové.
foto: Zdeněk Vinklář

zapojil do ilegální odbojové činnosti. Byl zatčen a pět let nelidsky týrán a trýzněn po mnoha
věznicích a koncentrácích. Nekonečné utrpení
vznešeného vlastence bylo tragicky završeno
na jednom z „pochodů smrti“, při němž (neznámo přesně kdy a kde) jeho zmučená tělesná
schránka podlehla německé surovosti.

Součástí slavnostního odpoledne byl také
křest ponikelského stolního kalendáře na rok
2013, kterým vyprávěním o příšlapcích a historii jednotlivých usedlostí provedl jeho autor,
pan Miroslav Holubec. (Kalendář je k dostání
v Poniklé v Trafice, Krámku u školy, Rautisu,
Museu, na OÚ nebo v Jilemnici v Infocentru
a v knihkupectví U Malých za jednotnou cenu
89,–Kč.)
Nahlédnout do nelehkého učitelského údělu mohli návštěvníci školy i prostřednictvím
vzpomínek Věncelava Metelky, které přednesl
Dan Razím.
Ústřední úlohy Ludvíka Lišky se během
oslav mimořádně šťastně zhostil pan Filip
Hedvičák, který svým nasazením dokázal rozesmát i dojmout přítomné ponikelské patrioty. Svůj vzkaz Ponikelákům formuloval Filip
Hedvičák vcítěním se do duše Ludvíka Lišky
následovně:
„Vážení ponikelští občané, pravnoučata žáků, které měl jsem rád převelice, děkuji
mnohokráte za připomenutí časů dávných během letošních Tuláčkových slavností. Vím, že

Promítání historického filmu o založení ponikelské čítárny roku 1911.

foto: Jiří Aubris
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nad přípravou slavností strávili jste nejeden
den a odměněni poté byli - publikem vděčným,
veselým a vnímavým. Pravda, spravedlnost
a poctivá práce, za kterou po staletí bojovali
lidé známí i neznámí opět slyšena byla a odezvu zanechala v mnohém účastníkovi. Pouze
hudba jevila se mi zprvu poněkud hřmotnou,
ale posléze nalezl jsem v ní zalíbení. Nejrůznější historické nepřesnosti kompenzovány
byly úpornou snahou Vaší a smělým hraním
neumělým.
Ač mnozí domnívati se budou, že z nebe
samého píšu psaní toto, není tomu tak, neb
podnik tento, jak vždy tušil jsem, nad mraky
nenachází se. Ze srdcí lidí žijících píšu, kteří
inspirováni byli příběhem mým a kteří věří, že
odpustil bych jim stylizaci tuto.

Nechť daří se všem občanům Poniklé
i v dílech nadcházejících!
S pozdravem Ludvík Liška“
Sláva Ludvíku Liškovi, řádnému členu
Pantheonu vznešených Ponikeláků, poděkování více než 50 dobrovolníkům, kteří se na jeho
oslavení nezištně podíleli.
P.S.: Doufejme, že se po letošních oslavách nebudou opakovat loňské vrcholně trapné urážky v Pantheon vyzdviženého Ponikeláka. Ludvík Liška si (stejně jako Jiří Václav
Tuláček) z ostudné neznalosti pramenící ubohé osočování věru nezaslouží...

Vítězslav Schmidt zacvičil náročnou sestavu
k připomínce letošního jubilea 130 let ponikelského
Sokola, jehož byl Ludvík Liška též aktivním členem.

Povídání o Ludvíku Liškovi dojemně zakončil Filip
Hedvičák ve školním podzemí – improvisovaném
německém koncentráku.

foto: Jiří Aubris
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Tomáš Hájek,
rychtář Kabinetu kerkonošské slovesnosti

foto: Zdeněk Vinklář
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Deníček ponikelského ochotníka
V září a říjnu jsme sehráli truchlohru o nebohém doktoru Faustovi na osmi místech Čech
a Moravy celkem čtrnáctkrát. Jelikož jsem toho již o meotarové stínohře napsal ažaž, vezměme to
dnes telegraficky. Faust byl uveden:
15. září v Kralupech nad Vltavou v rámci velmi příjemné přehlídky Za vodou.
16. září ve Valdicích v rámci přehlídky Sedmero komnat ve Valdštejnské lodžii. V komůrkách
hospodářského traktu Valdštejnské lodžie u Jičína hrálo sedm loutkářů své příběhy nejrůznějšími
technikami: divadlo z hadrů, samorostů, zeleniny, etc. A v komnatě stínů byl čtyřikrát do pekla
odnesen Faust.
11. října v Nové Pace v rámci „Večera s Faustem“, který byl připraven ve spolupráci s Loutkářským souborem Rolnička. Kolegyně a kolegové z novopackého loutkového spolku připravili
zajímavé povídání o Faustovské legendě, zapěli píseň o Markétce a sehráli také marionetovou
ukázku ze hry, čímž vytvořili bezvadnou atmosféru celého večera.
13. října v Poniklé u příležitosti slavnostního otevření Krámku u školy byla v jídelně ZD Krakonošův ranč sehrána oficiální premiéra Fausta. Pravda, premiéra to byla trochu zvláštní, neb se
jednalo již o osmnácté uvedení hry. Po březnové utajené premiéře pro dvacet odvážlivců se tak
jednalo o druhé vystoupení na domácí půdě.
19. října v Semilech na přehlídce Semilský paroháč. Ředitelkou přehlídky je
jistá paní Bažantová, což naši Bažantovu
loutkářskou družinu kromobyčejně potěšilo.
Myslím, že bude na čase sestavit zakladateli
ponikelského ochotničení – principálu Bažantovi (asi 1802 – asi 1865) – rodokmen.
28. října v Praze na přehlídce Ohromné
maličkosti v budově několik let opuštěného
bývalého casina v Pařížské ulici. Nejen naše
divadlo, ale i dalších 10 souborů si vpravdě vychutnalo mimořádně odporné interiéry
zkrachovalého hazardního hnízda. Svoji „ruletu s Mefistem“ Faust prohrál hned třikrát.
31. října v Klášterci nad Ohří na X. Světových kláštereckých divadelních žních. Zde
jsme zažili jedno z nejvstřícnějších publik,
když jsme v divácké anketě při hlasování
dostali z 56 odevzdaných hlasů 52 jedničky
a 3 dvojky.
Tím je naštěstí nejintensivnější část
Faustovské šňůry uzavřena, protože na podobně hektické předvádění nejsou naši papíroví herci (původně tvoření pro 1–3 reprisy)
stavění a začínají být již notně pomačkáni
a potrháni.

Kašpárek přivolává čerty.

foto: Hanka Hájková

Tomáš Hájek
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Kultura

Kultura v Poniklé
Ponikelské Posvícení
V muzeu jsme letos opět oslavili Ponikelské Posvícení. Pozvali jsme k nám Slávinku
Hubačíkovou, která nám zpestřila program
krásnými krkonošskými poudačkami. Krakonoš se ujal funkce pohostinného hospodáře
a všem sousedům roznášel výborné posvícenské koláče, dobrůtky a nakonec donesl i dozlatova opečenou posvícenskou husu. Nechybělo
ani červené zelí!
Naše sousedky hospodyňky se nám pochlubily s napečenými koláči, které jsme všichni
společně ochutnali. Abychom jejich ochotu
upéci a snahu o nejchutnější koláč řádně ocenili, pokusili jsme se jejich koláče oznámkovat
jako ve škole a společně se shodnout na tom
nej, nej koláči. Moc se nám to nepodařilo a rozhodčí to měli opravdu těžké všechny známky
sečíst a vybrat z osmi soutěžních koláčů ten

Ponikelské posvícení.
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jeden vítězný. Všechny koláče byly nepřekonatelné. Malé kuchařky a kuchaři se pokusili
vykouzlit svoje první malé koláče s pomocí
podzimních plodů. Škoda, že vytvořené koláčky nebyly k jídlu. Originalitou téměř předčily
koláče zasloužilých paní kuchařek. Alespoň
jsme uspořádali malinkou výstavku a Krakonoš ocenil jejich snahu a tvořivost.
Jak to k pravému Posvícení patří, pořádně
jsme si zazpívali s harmonikou a štěbencem
a se zapadajícím sluncem jsme se sousedsky
rozloučili.
Milé hospodyňky, smekáme před vašim
kuchařským uměním. Děkujeme za koláče
a doufáme, že příští rok ochutnáme více voňavých a chutných koláčů, které bychom rádi odměnili našim hlasitým pomlaskáváním. Těšíme se znovu na Krakonoše a Slávinku, a na to,
že si opět společně na Ponikelském Posvícení
zazpíváme.
Rodina Pičmanových s Okrášlovacím spolkem

foto: Okrášlovací spolek
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Slavili jsme dožínky
Stále více se v poslední době ohlížíme
po tradicích, které nám připomínají naše dětství, jeho chutě a vůně, i vyprávění našich babiček. Takovým tradičním vykročení se stala
i oslava dožínek v Poniklé počátkem letošního
září v Muzeu krkonošských řemesel manželů
Pičmanových.
Oslavit konec léta i pomyslnou úrodu ve stodole se sešlo v sobotu 8. září téměř pět desítek
lidí. Kromě sousedského posezení je čekala
i řada dobrot, a to i těch méně obvyklých. Nabízely se zde totiž pokrmy z obilovin a zeleniny,
takové, jaké se asi objevovaly na stolech v Krkonoších ještě před pěstováním brambor. Tyto
ochutnávky připravila paní Jaroslava Jiroušová
z Jilemnice s členkami občanského sdružení
MAS „Přiďte pobejt!“. A i když byly k dispo-

Kromě sousedského posezení je čekala i řada dobrot.

Kultura
zici i výborné buchty, sladké rolády, preclíčky
a koláče, které napekly ženy z Okrašlovacího
spolku z Poniklé a přátelé Muzea, po hrachové
a ovesné kaši, makovém koláči s kroupami i jahelníku se jen zaprášilo.
Hosté měly také možnost prohlédnout si
kdysi běžnou zeleninu krkonošských políček
včetně dumlíku, vodnice i hlavatky, vyzkoušet
si navlékání řetězů ze slámy a připomenout si,
jak vypadal panák z obilí i dožínkový věnec.
Nakonec si všichni vyslechli povídání o tom,
proč je prospěšné vařit z tradičních místních
surovin a tradičním způsobem. Některým bylo
toto téma hodně blízké, pro jiné to bylo jen semínko zaseté do podvědomí. Všichni však tušíme, že jídelníček, složený z jednoduchých a přitom pestrých pokrmů z místních surovin, patří
k tomu nejlepšímu z dědictví našich předků.
Zdeňka Flousková
MAS „Přiďte pobejt!“

foto: Zdeňka Flousková

26

SDH Poniklá, ženy

608 084 782

Zájemci se již mohou hlásit na tel. č.:

KDY: ve středu 5. prosince 2012 po 16 hod.

Pro ty hodné,
košík dobrot nesou,
zlobivci však, ať se strachy třesou…

ANDĚL, ČERT A MIKULÁŠ!

A po roce jsou tu zas,
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Ostatní

Ostatní
Letecký den v Jilmě
Již po třetí skupina přátel Jilma a létání
pořádala v Jilmě pod Kubovou skalkou letecký den.
Za pěkného počasí na loukách nad Jilmem se této akce zúčastnilo sto osob. Někteří pouštěli draky, jiní opékali buřty a všichni
dohromady sledovali jak se daří paraglidistům
Pavlu Holubcovi a Pepovi Zemánkovi ml.
Přestože těsně před leteckým dnem jsme dostali omluvy od modelářů a pilota slibováného letadla, 13. říjen se vyvedl. Bude-li příští
rok na podzim vhodné počasí, tak se můžem
těšit na 4. Letecký den.V poslední větě bývá
většinou poděkování. Tak děkuji všem kteří
pomohli a zvláště klukům co létali nad našimi
hlavami. Díky, přijďte zas.
Josef Zemánek, st.

Krámek u školy
Aneb co je nového…
Od pondělí 15. 10. mám otevřeno… každý všední den i v sobotu je tedy možno koupit
čerstvý chléb a pečivo, nějaký ten koláček, slaninový a sýrový rohlík či malou banketku…
ti, co chtějí mít jistotu, že na ně pečivo či chléb
zbude, si mohou objednat, a to nejlépe den

Někteří pouštěli draky...

předem do 10 hodin dopoledne. Je také možno si pečivo objednat po telefonu, a to na čísle
774 585 904.
Dále je v Krámku možno nalézt zatím nejzákladnější sortiment toho, co člověk obvykle
zapomene, když jede na velký nákup. Nějaké
ty dobroty, ale i bonboniéru, vínko a piviště…
Pro školáky zatím kružítka, propisky, tužky, nůžky, štětce a papíry.
Sortiment postupně doplňuji dle přání
a požadavků v případě, že by jste si nebyli jisti, zda něco mám, či ne… zavolejte a zjistíte…
ušetříte sobě případnou cestu a mně poskytnete inspiraci, pokud to či ono mít nebudu.
A samozřejmě je zde k mání i ponikelský
kalendář na rok 2013.
Poslední med z naší produkce z Borovičky
a Poniklé, voskové svíčky z mezistěn a postupně budeme odlévat i svíčky tvarované z včelího
vosku, když se nám ty večery dlouží.
sofi

foto: J. Zemánek
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Ostatní

100 let od objevu Ponikelské
jeskyně
V letošním roce uplynulo rovných 100 let
od objevení Ponikelské jeskyně a my jsme se
rozhodli toto výročí oslavit tím, že naše podzemí přiblížíme více i vám, kteří sice o existenci
jeskyně víte, ale neměli jste dosud možnost se
s ní blíže seznámit.
Nejprve ovšem troška historie. Ponikelská
jeskyně byla objevena v roce 1912 v tzv. Tomičkově lomu při těžbě kamene. První průzkumy
prováděli místní občané pod vedením majitele
lomu pana Josefa Tomíčka v letech 1935–36,
k významným objevům však nedošlo. Původní
10 m dlouhá puklina byla rozšířena až v roce
1944 při pokusu tehdejšího německého starosty
Knappeho o vybudování protileteckého krytu.
Tehdy dělníci pronikli do „Starého dómu“ , krápníky bohatě vyzdobené jeskynní prostory. Právě
odtud pocházejí mineralogicky významné nálezy
jeskynního aragonitu a dalších sintrových forem.
První odborný speleologický průzkum jeskyně
provedli jeskyňáři z Krasové sekce Praha v letech

První zkušební návštěvník.
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foto: M. Hájek

1950–1953. Moderní speleologický průzkum zde
zahájila skupina ponikelských jeskyňářů (dnes
součást České speleologické společnosti ZO
5-01 Bozkov) v roce 1967. Ten vyústil v rychlé
objevy Mikulášské a Netopýří jeskyně. Poté následoval náročný průkop úzké, téměř vertikální
plazivky. V situaci, kdy již nešlo v kopání pokračovat, otevřel odstřel na konci chodby průlez
do dvou největších prostor Ponikelské jeskyně –
Krokodýlího a Jezerního dómu (1972). Tyto prostory zasahují hluboko pod úroveň hladiny podzemních vod, která zde vytváří jezera se zatím
neprozkoumanými sifony. Přímá závislost mezi
podzemním jezerem v jeskyni a vývěrem v údolí
Ponikelského potoka byla potvrzena čerpacími
pokusy prováděnými v roce 1987 pány Jaromírem Braunem a Josefem Řehákem. Pro snažší
přístup a transport materiálu z jeskyně byl vyražen nový vchod, který umožnil ražbu průzkumných štol, bohužel tyto štoly o celkové délce přes
130 m až na malé výjimky zatím žádné další
volné prostory neodkryly. V roce 2008/9 došlo
při opravě jímání v místě vyvěračky k historicky největšímu pozorovanému snížení hladiny
jezera a k odkrytí vlastního vývěrového kanálu.
Za vhodných podmínek se zde naskýtá ojedinělá
možnost průzkumu neznámé vývěrové části jeskynního systému. Na vzniku jeskyně se podílela
především koroze postupující po puklinách. Její
známky jsou dobře patrné v podobě vypreparovaných poloh fylitů a žilek křemene. Svůj nezanedbatelný podíl na rozšiřování jeskyně měla
i činnost proudící vody Jizery či jejích přítoků,
což dokladují především evorzní tvary ve stropech a dokonale opracované křemenné valouny
v hlínách ve východní části jeskyně. V sedimentech na dně byly nalezeny kosterní pozůstatky
drobných savců, jejichž stáří je odhadováno
na 4000 let (konec středního holocénu), výjimkou jsou nálezy fragmentů kostí sudokopytníků,
které mohou být pozůstatkem pleistocenní fauny
a holení kosti nosorožce srstnatého. Ponikelská
jeskyně patří délkou chodeb 240 m k nejdelším
krkonošským jeskyním.
Oslavy výročí objevu jeskyně jsme zahájili
během léta přípravnými pracemi na zpřístupnění
jeskyně pro „nejeskyňáře“. Zhruba 100 m jeskyně
bylo nově osvětleno, povrch prohlídkových tras
v rámci možností upraven, instalováno zábradlí
a pomocné žebříky do hůře průchodných úseků,
a to vše proto, aby mohli jeskyni bezpečně na-
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vštívit i méně zdatní jedinci, starší lidé či děti.
V krkolomném termínu asi tří týdnů jsme také
vydali letáček k tomuto významnému jubileu,
aby byl připraven na Den otevřených dveří (pokud by o něj někdo měl zájem, je stále k dispozici
u nás či na obecním úřadě). 25. 8. se pak tajuplné
plechové dveře do jeskyně otevřely pro všechny,
kteří chtěli poznat ponikelské podzemí. Dopoledne proběhlo celkem v klidu a zájemci průběžně
procházeli obě zpřístupněné části za doprovodu
jeskyňářů, po poledni se však nashromáždilo takové množství lidí, že se čekací doba na vstup
prodloužila až na hodinu a půl, naštěstí počasí
přálo a tekutin a tolerance byl dostatek, takže
jsme se s poslední skupinkou rozloučili někdy
po šesté hodině večerní, a to jen díky tomu, že
s některými místními jsme se domluvili na repete,
abychom nápor návštěvníků vůbec zvládli. Druhý Den otevřených dveří, již spíše na domluvu,
se konal 22. 9. V součtu si Ponikelskou jeskyni
za oba dva dny prohlédlo 319 zájemců nejen
z Poniklé a okolí, ale ze všech koutů naší republiky, a jeden dokonce až z Norska. Oslavy tím ale
pro nás neskončily, následovaly dva měsíce příprav na promítání o činnosti naší speleologické
skupiny, které znamenaly spoustu hodin u skeneru a počítače, abychom pomocí moderní techniky

Den otevřených dveří 25.8.2012.

Ostatní
mohli prezentovat i snímky zachované jen na starých fotografiích či pouze foto-filmech a na diapozitivech. K nim se přidávaly i snímky pořízené již digitální technikou, vše bylo třeba setřídit
do logických celků a následně převést do počítačových prezentací, připravovala se videa z průzkumných i pracovních akcí. „Osvěžením“ v této
sedavé činnosti byl 13. 10. příjezd speleo potápěčů z Kladna, kteří byli ochotni ponořit se do jednoho z nadějných sifonů v jeskyni. I když jsme
vstup do sifonu před potápěním zvětšili, potápěč
měl velké problémy se do úzkého průlezu s veškerým potřebným vybavením nasoukat a pak se
také dostat ven, někteří z obecenstva tuto složitou fázi akce psychicky neunesli a museli odejít.
Naše naděje se nenaplnily, volné pokračování
v tomto místě není, alespoň však již máme jistotu.
Ale potápěčům se zde i přes neúspěch asi velmi
líbilo, protože na svých webových stránkách vytvořili k této akci foto-komiks. 27. 10. pak oslavy
uzavřelo veřejné promítání o naší činnosti v Kantýně. Kdo přišel, mohl vidět historické i současné
snímky Ponikelské jeskyně (včetně historického
filmového dokumentu Jeskynní kůň natočeného
studiem OFAS Turnov roku 1986 či čerstvého
videa z výše zmíněného potápění), záběry z podzemí dnes již nedostupného (pod Valdmanovými,

foto: M. Hájek
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Inzerce
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ský člen), za provádění také Vaškovi Novákovi,
Kryštofovi Hájkovi a oběma malým Tomíčkům
z kolena, grafikovi Borkovi Nechanickému
(Singing Rock) a tiskaři Mírovi Hájkovi (tiskárna HRG Litomyšl) za perfektní spolupráci
na přípravě a tisku letáčků v opravdu vražedném termínu, Láďovi Novákovi za vzornou
obsluhu u občerstvení na všech akcích, Ondrovi
Skalskému za fotky a spolupráci na prezentacích, bozkovským členům za velkou pomoc při
zpřístupňovacích pracech a generálním úklidu
speleozákladny, a v neposlední řadě Zděndovi Ronovi za pomoc kdykoliv a kdekoliv bylo
třeba, a našemu předsedovi Miloši Hájkovi, že
to všechno zvládl kromě té práce, práce a práce
i organizačně. A samozřejmě děkuji i těm ostatním nejmenovaným, kteří jakýmkoliv způsobem
vypomohli, a také všem, kteří se přišli podívat
ať do jeskyně či na promítání (případně na oboje). A kdo si nechal ujít všechny jedinečné šance
k odkrytí tajů ponikelského podzemí, bude mít
jistě někdy další šanci – třeba zase za 100 let…

do nepřístupných jeskyní
u, v krátkých video doovitých jeskyní v Černé
piny v r. 2009), slovinské
o rozsáhlých výzkumech
v r. 2012) či ledovcových
zkoumaných již dlouhá
v rámci výzkumů polment jsme i my jeskyňáři
í shlédlo kromě jeskyňánás po náročných přípradocela zamrzelo).
Inzerce
za námi. Podílelo se
ěkterým z nich bych touda poděkovala. Jako prvkovi (našemu jednateli)
úředně oprávněný zeměměřický
nad letáčkem i promítárealitní makléř
ovídání pro každou skuch dveří a spoustu
hodin geodézie nabízím:
V oboru
materiálů pro prezentace,
- vytyčení a rozdělení pozemků
- (hlavně
vytyčení a zaměření staveb a inženýrských sítí
ch na provádění
mapové
růvodcovskou -službu
při podklady pro projektanty
měření profilů, řezů terénem a výpočty kubatur
lipu Seifertovi- (bozkov-

Lenka Hájková

Ing. Petr Plichta - GEODÉZIE

inženýr

- a vše ostatní, kdy je třeba „něco změřit“ (mosty, jeřáby, hřiště, letiště….)

Chcete prodat byt, dům, pozemek?

Jana Harracha 94
514 01 Jilemnice

Poniklá 241
512 42

tel: 603 57 27 90
mail: info@petrplichta.cz
www.petrplichta.cz

pak vám mohu nabídnout:
praxi v jednání s katastrálními úřady
právní přehled o vlastnických vztazích
k nemovitostem
zkušenosti se záludnostmi prodeje
nemovitostí
široké možnosti nabízení a inzerce vaší
nemovitosti, databázi zájemců
kopletní servis při prodeji nemovitosti
-

-
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zprostředkování prodeje
nemovitosti - realitní služby

