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Slovo redakce
Vážení čtenáři,
toto číslo zpravodaje je o něco obsáhlejší,
než bývalo zvykem. Celých 18 stran totiž
tvoří zápis ze zasedání zastupitelstva obce,
který byl tentokrát vytvořen opravdu profesionálně a zachycuje opravdu vše, co
na zasedání bylo řečeno. Celý dokument
tvoří takřka 50 stran formátu A4, proto
jsme bohužel byli donuceni některé pasáže
zkrátit - podrobně o tom píšeme před
samotným zápisem. Zároveň platí, že celý
zápis je k dispozici na internetu a na obecním úřadě.
Také bychom chtěli moc poděkovat všem,
kteří nám posílají své příspěvky - díky nim
je toto číslo zpravodaje opravdu pestré
a nabízí zajímavé čtení. Děkujeme a doufáme, že v psaní nepolevíte!
Jsme také rádi, že po skromných začátcích
dostáváme čím dál tím více odpovědí na
naši soutěž. Výherci minulé soutěže se
mohou vydat na vyjížďku na koni a v omto čísle se nám pro tři výherce podařilo
zajistit opravdu dobrodružnou a prázdninovou cenu - poukázku na návštěvu
adrenalinového parku ﬁrmy Yellow Point
ve Špindlerově Mlýně. Pokud jste tedy
milovníci nejrůznějších překážek, skoků
a dalších neobvyklých zážitků, neváhejte
a soutěžte.
V uplynulých dvou měsících proběhlo
v naší obci mnoho akcí, z většiny z nich
najdete v tomto zpravodaji fotograﬁe nebo
reportáž. Snažíme se Vám také přinášet
informace o akcích budoucích, pokud tedy
něco chystáte na září a říjen, dejte nám do
uzávěrky příštího čísla vědět.
Přejeme pěkné počtení, dětem bezva
prázdniny a všem hezkou dovolenou!

Úvod
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Za redakci Marek Kulhavý
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Rada obce se v období od 21. dubna do
9. června sešla celkem 7x. Seznámím Vás s těmi
nejdůležitějšími záležitostmi.
RO odsouhlasila proplatit maminkám pobyt
v porodnici a vyplatit jako dar 1.000,- Kč každému novému občánkovi. Příspěvek byl odsouhlasen zpětně i dětem narozeným po 1. lednu letošního roku.
RO byla seznámena s rozpočtem na stavební práce na kiosku Bahýnko. V letošním roce je
v plánu dodělat venkovní fasádu a podbití štítů.
Tyto práce budou provádět zaměstnanci drobných služeb. Položení střešní krytiny je zadáno
ﬁrmě pana Sasky.
RO doporučila oslovit případné zájemce
o pronájem kiosku na letní sezónu. Uzávěrka
výběrového řízení byla 31. května. Obdrželi jsme
dvě nabídky. Zajímavější byla předložena paní
Fišerovou, a té byl také kiosek pronajat. Paní Fišerová plánuje kiosek částečně dovybavit a zrekonstruovat. Přejeme jí hodně spokojených návštěvníků a jim příjemné a nekuřácké prostředí.
RO vzala na vědomí schválení žádostí na
poskytnutí dotace ve výši 54 600.00 Kč na neinvestiční výdaje jednotek požární ochrany sboru
dobrovolných hasičů. Z dotace budou zakoupeny záchranářské obleky. Spoluúčast obce je
40%. Z grantového fondu Libereckého kraje
jsme v tomto období ještě získali dotaci na zpracování podkladových studií a analýz na III. etapu přístavby tělocvičny k základní škole ve výši
14.785,- Kč.
Všechny další podané žádosti o poskytnutí
dotací z rozpočtu Libereckého kraje nám byly
zamítnuty. Neuspěli jsme s žádostí o ﬁnanční
příspěvek jak na dopravní značení, tak na pokrytí nákladů spojených s výstavbou tělocvičny, či
vybavení tělocvičny. Zamítnuta byla i žádost
o dotaci podaná do fondu na podporu rozvoje
obcí a měst. Zde jsme žádali dotaci na opravu
lávky. Vypsané podmínky nebyly pro nás ale
únosné. Poskytnutá dotace činila pouze 20%
vynaložených nákladů. Za těchto podmínek
bychom nebyli schopni akci zrealizovat, a proto jsme o dotaci již dále neusilovali. Neúspěšná
byla i žádost odeslaná na Ministerstvo školství
mládeže a tělovýchovy. Zde jsme žádali o poskytnutí podpory na vybudování kotelny v základní
škole.
RO provedla místní šetření na obecní cestě „Nad vlakovým nádražím“ v k. ú. Přívlaka.
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Schůzka byla svolána se všemi uživateli za účelem vyřešení průjezdnosti a dopravního značení
této komunikace. Cesta je v některých místech
poškozena. Bylo odsouhlaseno zakoupit na
vyspravení recyklát a bylo doporučeno upozornit všechny uživatele na přizpůsobení rychlosti
stavu vozovky.
Další místní šetření proběhlo na pozemku
pod poštou. Všichni uživatelé odsouhlasili, aby
smlouva na pronájem pozemku byla sepsaná
pouze s Hájkovými. Parkování osobních vozidel
nebylo prozatím dořešeno a je odloženo. Bude
svolána schůzka se všemi nájemníky z čp. 54 a 55,
včetně zástupce pošty, kadeřnictví a kosmetiky.
RO odsouhlasila vyplatit ﬁnanční odměnu
za opravu a natření autobusové čekárny. Čekárna
byla na jaře letošního roku poškozena bílým nátěrem. Opravu provedli Dominik Čížek a Michal
Novák. Žákům základní školy děkujeme.
RO odsouhlasila vyplatit ﬁnanční příspěvek
ve výši 3.000,- Kč Základní umělecké škole v Jablonci nad Jizerou, kterou navštěvují i ponikelské
děti.
RO vzala na vědomí nedostatky zjištěné při
kolaudaci I. etapy přístavby tělocvičny. Připomínky byly ze strany hasičů a hygieny. Zástupce hasičů požadoval předložení protipožárního
atestu na použitý sádrokarton, označení dveří
„úniková cesta“. Dveře, které oddělují I. a II. část
etapy musí splňovat také protipožární požadavky. Zástupce hygieny vyžadoval zřídit u jednoho
okna vnitřní otvírání, odstranit jeden ventilátor
a u druhého snížit počet otáček. KRNAP a stavební úřad připomínky neměly. Všechny závady
byly v co nejkratším termínu odstraněny a stavební úřad mohl vydat kolaudační rozhodnutí.
Předložení všech účetních dokladů na MF bylo
v termínu splněno. Sportovní halu si byl prohlédnout poslanec pan Vondruška, který se nejvíce
zasloužil o přiznání dotace.
Ve středu 4. června letošního roku nás opět
navštívila hodnotitelská komise soutěže „Vesnice roku 2008“. Starostkou obce byl vypracován
plán trasy, kterým jsme chtěli obec představit.
Byli osloveni zástupci všech místních spolků, aby
svým krátkým vystoupením porotu seznámili se
svojí bohatou činností. Výsledek toho, jak jsme
se snažili porotu přesvědčit, že jsme nejlepší, se
dozvíme na slavnostním vyhlášení vítězů 22.srpna 2008. Jménem všech radních přeji dětem krásné a slunečné prázdniny, rodičům pěknou a klidnou dovolenou.
Alena Vondrová, místostarostka obce
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15. 5. 08 proběhlo v zasedací místnosti
OÚ Poniklá 11. zasedání ZO. Zde přikládám
přepis zápisu z jednání. Vzhledem k tomu, že
díky paní Jaklové se podařilo konečně vytvořit
zápis, kterému nic nechybí a je takřka doslovný,
(odrazilo se to i na jeho délce, cca 50 stran), byl
jsem nucen krátit zápis mnohem radikálněji,
než dosud. Abych předešel možným spekulacím o redakčních úpravách, snažil jsem se dát
jim jasná pravidla. Takže vypustil jsem zprávu o činnosti RO, výrazně jsem zkrátil a přepsal příspěvky občanů, vynechal jsem některé
poznámky okolo hlasování. Vyjádření zastupitelů jsou v nezměněné formě. Doufám, že mi
občané odpustí, že jsem je musel takto vykrátit,
nicméně někde jsem to udělat musel. 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
Starostka paní Míla Kavánová: Vítám všechny přítomné, nejen zastupitele, ale i občany,
kterých se to také týká. Dnešní jednání bude
zapisovat paní Jaklová, proto bych ji chtěla hned
na začátku vyzvat, aby řekla, jaké potřebuje pro
tuto práci podmínky. (Jmenovaná vyslovila
uznání ponikelským zapisovatelům a požádala,
aby řečníci hovořili zřetelně a představovali se
nebo byli představeni.) Každý před vystoupením by měl uvést svoje jméno, ať vám to ulehčí.
Já bych poprosila, aby se ověřovatelé posledního
zápisu, a to Lenka Scholzová a ing. Petr Plichta,
vyjádřili k zápisu z 9. zasedání a 10. mimořádného zasedání ZO.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Nějaké opravy
tam proběhly, takže to bylo podepsané.
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: Po opravách už je všechno v pořádku.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Dále
bych poprosila o schválení programu 11. zasedání zastupitelstva. (Nejsou připomínky.) Já
bych ráda přehodila body č. 3 a 4, protože mi to
logicky nenavazuje. Takže nejdříve bych projednala bod č. 4, to je „Prodej domu čp. 319“, poté
bych projednala bod „Koupě a prodej pozemků“ pod č. 3.
Kdo je pro tento program se záměnou bodů
3 a 4? (Všichni pro.) Je někdo proti? (Nikdo.)
Zdržel se? (Nikdo.)
Program schválen jednomyslně, 15 pro. Děkuji.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
program 11. zasedání zastupitelstva konaného
ve čtvrtek 15. května od 18 hodin v zasedací
místnosti OÚ.
Zastupitelstvo obce pověřuje pro 11. zasedání zastupitelstva pány Josefa Bekra a Miloše
Holubce ověřovateli zápisu, zapisovatelem
paní Evu Jaklovou a navrhovatelem usnesení
ing. Jaromíra Jirouše.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

 =35É9$2ÿ,11267,522'
12. 2. 08 do 28. 4. 08
Zprávu z jednání rady obce zmiňovaného období přednesla místostarostka A. Vondrová. Zpráva o činnosti RO je přílohou tohoto zápisu.
(tato zpráva je k nahlédnutí na OÚ, nejpodstatnější věci jsou zveřejněny v tomto a minulém čísle
zpravodaje)
Starostka paní Míla Kavánová: Já děkuji.
Poprosím zastupitele, jestli mají něco k činnosti
rady obce nebo k usnesením rady. Slečna Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já mám
dvě věci. Jedna je spíš technického rázu. Já bych
poprosila asi vás, paní starostko, zda byste mohla zastupitelům dodávat konkrétnější usnesení
rady obce. Protože ze dvou třetin těch usnesení
prakticky nemáme možnost zjistit, koho se to
týká, čeho se to týká, co jste odsouhlasili, případně neodsouhlasili. Můžu dát příklad? (Souhlas.) Třeba: Rada obce odsouhlasila poskytnutí
sponzorského daru. Komu? Proč? Kolik?
Starostka paní Míla Kavánová: Dobře, můžeme
to zlepšit, ale na naši obranu můžu uvést, že
zápisy rady obce jsou k dispozici, můžete kdykoli přijít, víte, že tady jsme někdy i déle, v případě, že budete mít zájem nahlédnout do zápisu
rady obce, jsou vám k dispozici.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Je vůbec
takové usnesení platné, když tam není komu
a proč? (Hlasy: Určitě je. – Hlas: Taková byla
i minule.)
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Já jsem dělal
kdysi také takováto usnesení a bylo mi vytýkáno, že to tak psát nemám, že tam musí být
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konkrétně co, jak.
Starostka paní Míla Kavánová: Co se týká
sponzorských darů atd., to asi můžeme, ale konkrétní osoby tam určitě nebudou, když, tak číslo
popisné.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Druhá věc:
V jednom usnesení je odsouhlasení smlouvy
za zpracování ekonomického hodnocení ﬁrmy
EPP a zrušení smlouvy o dílo na zpracování
dotace. Teď jsme se dozvěděli, že zpracovává
smlouvu na dotaci.
Starostka paní Míla Kavánová: To je takové
zapeklité. Firma EPP nám měla zpracovat ekonomické hodnocení projektu, které bylo nutné
pro žádost do Evropských fondů na III. část.
Nebylo to dostatečně prodiskutováno. Bylo
nám ekonomické hodnocení projektu předáno,
nicméně jsme zjistili, že takovým způsobem,
jakým nám bylo zpracováno, jsme spadli do
komerčních zájmů. To znamená doﬁnancování
60 procenty – my. Tudíž další smlouva, která
byla s ﬁrmou EPP, to je zpracování té žádosti
jako takové, se zrušila, protože to nemělo smysl, protože bychom na doﬁnancování neměli.
Nicméně ﬁrma EPP přiznala, že pochybila,
protože nebylo komunikováno tak, jak mělo
být, a nabídla nám – za výhodnou cenu - když
my přepracujeme projektovou dokumentaci na
III. část tak, aby to nemělo komerční charakter,
což se stalo, že žádost zpracují tak, abychom byli
schopni o to požádat.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To znamená, že
těch 25 tisíc, co se ﬁrmě EPP zaplatilo za zpracování původní žádosti, nám zohlední v té nové
žádosti. (Projevy souhlasu.)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Jestli k tomu
můžu – byla k tomu otevřena diskuse mezi
zastupiteli, k tomu nekomerčnímu zpracování,
každý se mohl vyjádřit.
Starostka paní Míla Kavánová: Má někdo další
připomínky? Pan Kulhavý.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Jak se hovořilo
o pronájmu kiosku Bahýnko, to bylo za tu zimu?
Těch 5000 Kč bez dalších poplatků. To znamená, že ten pronájem se domlouval zpětně?
Starostka paní Míla Kavánová: Myslíš zimní
sezónu? (Souhlas.) To bylo domluveno smlouvou s panem Kowalevským. S tím, že pak se
uzavírala zpětně, protože nebyl znám čas užívání, vždycky jsme to tak dělali. Vzhledem
k tomu, že pan Kowalevský tam byl vzhledem
ke klimatickým podmínkám asi 14 dní, bylo to
zohledněno. Kdo další? Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Já se chci
jenom zeptat. Slyšel jsem, že výkazy začínali dávat zaměstnanci Drobných služeb až teď.
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Doteď je nedávali?
Starostka paní Míla Kavánová: Dávali je měsíčně. Teď dávají výkazy týdenní.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Teď týdenní.
V tom je velký rozdíl. Děkuji.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo ze
zastupitelů? Nikdo, takže předám slovo občanům, jestli se někdo chcete zeptat, ale musí se
to týkat činnosti rady, toho, co tady bylo teď
předneseno.
Paní Lenka Hájková: Upozorňuje opět na to, že
bez upřesňujícího popisu nikdo neví, kde je který pozemek dle čísla z katastrální mapy.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkujeme.
Někdo další? (Nikdo se nehlásí.) Já bych přikročila k návrhu usnesení, které zní:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
činnost rady obce od 12. února do 28. dubna
2008.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

 352'(-'208ÿ3$
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Já to přečtu i pro přítomné občany, protože
nemají podklady: Nájemníci domu čp. 319 byli
informováni o záměru obce prodat tento dům
jako celek již v únoru roku 2007. Došlo k ocenění jednotlivých bytů i domu jako celku. Odhadní cena za dům je 2 004 770 Kč. Nájemníci se
nyní rozhodli – měli to podat k 1. květnu, což
samozřejmě splnili – že dají přednost koupi
jednotlivých bytových jednotek. Odhadní ceny
jsou: 675 820 Kč za byt č. 1, 344 010 Kč za byt
č. 2, 342 000 Kč za byt č. 3, 642 940 Kč za byt
č. 4. Rada obce projednávala, jakým způsobem
nastavit prodej těchto bytů. Jak všichni víme,
při první vlně prodeje bytů se byty prodávaly
za 25 % z odhadní ceny. Vzhledem k tomu, že
byla na tomto domě opravena střecha z obecního rozpočtu před 2 lety a cena za tu opravu se
vyšplhala bez nějakých 10 tisíc na milion Kč, je
nutné podle rady obce tuto záležitost zohlednit.
Prodávané byty v letech minulých měly střechy a komíny v původním – dezolátním stavu
a nájemníci si tuto opravu museli hradit sami.
Rada obce zatím navrhuje 50 procentní slevu
z odhadní ceny, čili 50 procentní cenu. U bytu
č. 2 je taková perlička, na tento byt se nevztahuje předkupní právo, takže v případě, že by bylo
více zájemců, bychom přistoupili k obálkové
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metodě. Tolik zatím návrh rady. Hlásí se paní
Květa Kavánová.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Proč tam
není předkupní právo? To tady není napsáno.
Z jakého důvodu se na tento byt nevztahuje?
Tam jsou dluhy? Nebo co tam je?
Starostka paní Míla Kavánová: Ne, byt č. 2 měl
v pronájmu pan Sivoželezov. Vzhledem k tomu,
že bylo pochybeno ze strany obce v tom, že byt
byl přidělen, aniž by se dalo vědět ostatním
zájemcům o tento byt, zda o ten byt mají zájem,
a oni se o něj zpětně přihlásili, tak se dal nájem
na dobu určitou. (Paní K. Kavánové toto vysvětlení stačí.) Prosím zastupitele, aby se vyjádřili.
Prosím, slečna Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já jsem si
našla zasedání zastupitelstva z prosince 2006.
My tady nyní jednáme o prodeji bytových jednotek proti usnesení – teď nevím, jaké má číslo:
zastupitelstvo schvaluje prodej domu čp. 319.
Pouze celého domu jako celku, nikoli jednotlivých bytových jednotek. Nemělo by se přistoupit k revokaci tohoto usnesení?
Starostka paní Míla Kavánová: Samozřejmě.
(Hlas: O tom by se mělo hlasovat hned.) Poprosím, abyste to přednesla, slečno Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já nevím,
jaké má to usnesení číslo. Já to nemám k dispozici.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To se do zápisu
doplní. (Hlas: Je to usnesení č. 27/2006.)
Zastupitelka slečna Petra Therová:
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Poniklá ruší usnesení
č. 27/2006 ze dne 14. 12. 2006.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Hlasujeme:
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
P. Therová

Zastupitel pan Marek Kulhavý: Bude to možná nepopulární. Nebylo by vhodné na ten
dům nebo na ty byty udělat tržní odhad a cenu
potom stanovit podle tržního odhadu, neboť
předpokládám, že podle toho se dá nejspravedlivěji určit cena. Pravděpodobně ten tržní
odhad bude nižší než odhadní cena. Tím tržním
odhadem bychom se potom měli řídit při tom
prodeji. To je jedna možnost. Jestliže ve smlouvě
nebudete mít jakoukoli klausuli, tak v podstatě
se s tím dá velice dobře spekulovat. Já koupím
byt za polovinu odhadní ceny – nebo nájemník
koupí byt za polovinu odhadní ceny, a v tu chví-

li má ten byt cenu mnohem vyšší. Jde mi o to,
z jakého důvodu se prodává ten byt za polovinu
odhadní ceny, nebo proč se tam neudělá ten tržní odhad.
Starostka paní Míla Kavánová: Já jsem postupovala stejně, jako se postupovalo před tím,
když se prodávaly první byty. Snažili jsme se
pouze o to, přihlédnout tam k tomu, že ta střecha byla nově udělána. Jinak by se postupovalo
absolutně stejně jako u těch ostatních. Nevím,
co ti na to mám říci.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já tedy vznesu
pozměňovací návrh, že cena jednotlivých bytů
se stanoví podle tržní odhadní ceny. (Námitky
proti formulaci „tržní odhadní“.) Dobře, podle
tržní ceny.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Ta bude
podle tebe vyšší?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Nižší než
odhadní. Já přednesu ten návrh komplexněji.
Navrhuji, aby cena bytů byla stanovena podle
tržní ceny. Pokud tržní cena bude vyšší než cena
odhadní, pak by se mělo držet 100 % odhadní
ceny.
Starostka paní Míla Kavánová: Paní Květa
Kavánová podává protinávrh.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Ne. Já
k tomu mám připomínku. Jestliže při těch
minulých prodejích, v kterých se bytový fond
v Poniklé prodával, se postupovalo nějakým
způsobem, já netvrdím, že se musí zrovna teď
zase tímto způsobem postupovat, ale rada neměla k dispozici žádné jiné možnosti, nic jiného, tak postupovala podle toho způsobu, jak se
postupovalo před tím. Jenomže tam byl jeden
zádrhel, protože když se vyhlásil prodej těchto
bytových jednotek, tak rada obce, nebo tuším
i zastupitelstvo odsouhlasilo stop stav na opravách veškerého bytového fondu. To znamená,
že veškeré opravy, které byly plánovány – Jaroslav Čížek to potvrdí - se zastavily, nic už se
tam nesmělo dělat. Veškeré opravy se zastavily
a připravoval se prodej bytů. Tento případ je
trošku jiný, protože se žádný stop stav nestanovil. Ale protože hrozilo, že tam ta střecha spadne, protože byla hodně poškozená, byla tam
plíseň a houba, aby to tam nenapáchalo ještě
větší škody, odsouhlasila se generální oprava
a přistoupilo se ke generální opravě, včetně výměny krovů. Jestliže se do té střechy vrazil jeden milion Kč, tak se domnívám, když ta cena
tržní bude nižší, že nemá vůbec smysl, aby se
ten objekt prodával, protože obec nedostane
zpátky ani hodnotu té střechy. To je potom pro
obec velice nevýhodný prodej. Myslím si, jestliže tvrdíte, že tržní cena bude nižší, tak nevím,
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proč … (Přerušena panem Kulhavým.)
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já tomu rozumím, ale když se na to podívám z pozice nájemníka, který má možnost koupit ten byt, tak mě
samozřejmě bude zajímat, budu-li dávat svoje
peníze do bytu, jakou cenu ten byt má. To je
odhadní cena. Ale za tu odhadní cenu já to případně neprodám. Ten byt může mít mnohem
nižší hodnotu, ale může mít také vyšší hodnotu. Pak zas ten nájemník může spekulovat. Já si
myslím, že tržní cena by měla být známá. Minimálně.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Já si myslím,
že ﬁrma pan Jakoubě, která to pro nás zpracovávala i před tím, prodala tímto způsobem asi
6 tisíc bytů, prodávala je v Jablonci, v Liberci za
odhadní cenu. Já nevím, proč nyní bychom měli
stanovovat tržní cenu, navíc tržním odhadem
to celé pozdržíme a zastupitelstvo to bude stát
značné peníze.
Místostarostka paní Alena Vondrová: Proč
nepostupovat u všech nájemníků v Poniklé stejně? Proč dělat rozdíly? Jsou to zase další ﬁnanční
náklady spojené s vypracováním tržního odhadu. A obec počítá opravdu každou korunu.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Proč, když
neděláme rozdíly, prodávat za 50 %? (Hlasy:
Kvůli opravě střechy.) To je asi nějaký problém
spíš obce. (Hlas: Tak jsme jim tam měli nechat
téct?)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Ten dům by se
znehodnotil, než by se prodal.
Zastupitelka slečna Petra Therová: To je vratka
do minulosti.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Střechy
v domech, kde se prodaly byty, jak na paneláku,
tak v bytovkách, si dělali majitelé bytů už za svoje peníze. Na paneláku přišla střecha skoro na
půl milionu. Lidi si to koupili, ale během chvíle
do toho museli znovu investovat. Totéž u ostatních bytovek, které se prodaly, tam se dělaly
také nové střechy, nové komíny. To nejsou malé
náklady. Já myslím, že se to musí zohlednit.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Jindřišek.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Já souhlasím
s Petrou a jsem pro to, aby se jednalo stejně jako
s nájemníky v paneláku a v bytovkách, 25 %. Já
bych nezohledňoval nějakou střechu.
Starostka paní Míla Kavánová: Já bych se zeptala pana Marka Kulhavého, jestli chce nechat hlasovat o svém návrhu. (Chce nechat hlasovat.)
Mohl byste to ještě jednou zopakovat?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Navrhuji:
Návrh usnesení:
podle tržní ceny, v případě, že by tržní cena byla
vyšší než cena odhadní, tak cena odhadní.
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Hlasování:
Pro
M. Kulhavý
P. Therová
T. Klikorka
P. Plichta
M. Holubec
J. Jindřišek

Proti
K. Kavánová
M. Kavánová
J. Bekr
A. Vondrová
J. Čížek
L. Scholzová
Z. Petrušková
J. Pičmanová
M. Jirouš

Zdržel se
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Neschváleno
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Můžu dát další
návrh?
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Jindřišek
podá další návrh.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Aby se jednalo
o stejné podmínky jako u paneláku, o 25 procentech, aby to nebylo 50, ale 25 %. Aby ty podmínky byly stejné jako před tím.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Já si myslím, že by to nebylo správné, protože bychom
dostali jenom ty peníze, které se daly na opravu
a za byty vlastně nic. (Hlasy: Ani to ne. – Několik zastupitelů hovoří současně.)
Starostka paní Míla Kavánová: Prosím paní
Kavánovou, aby přednesla svůj protinávrh.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Zastupitelstvo obce navrhuje odprodej bytů za 50 %
odhadní ceny.
Starostka paní Míla Kavánová: Můžu to upravit?(Nejsounámitky.)Zastupitelstvoobcedoporučuje prodej jednotlivých bytů v domě čp. 319
za cenu … (Přerušena panem Kulhavým.)
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Můžu mít technickou? My jsme tady udělali takovou chybu.
Nejdříve se mají dát návrhy, případně pozměňovací návrhy, potom má proběhnout diskuse, diskuse občanů a teprve potom se hlasuje
postupně,zpětněojednotlivýchpozměňovacích
návrzích. Nakonec se hlasuje o návrhu rady.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: To je správné. Já
bych přednesl ten návrh, že zastupitelstvo obce
se dohodlo na prodeji podle odhadní ceny. Že se
bude postupovat podle odhadních cen.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To je váš návrh.
Dobře. V rámci diskuse zastupitelstva se řeknou
všechny návrhy, potom nechme také promluvit
občany a pak o tom hlasujme.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Jde o to, abychom si stanovili, podle jakého klíče budeme
hlasovat. Tržní – ne. Takže odhadní. A potom
můžeme diskutovat. (Hlasy: Vyjmenovat všechny návrhy.)
Starostka paní Míla Kavánová: Žádám další
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zastupitele, jestli mají nějaký návrh, připomínky
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já mám ještě
– do diskuse – dotaz. Prodej bytu č. 2, na který
není předkupní právo, ten byt je dá se říci nezatížený ničím. Dotaz zní: Je nutné ten byt prodávat? Nebylo by lepší, kdyby si obec takový byt
ponechala?
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Já si myslím, že
to není dobrý nápad, protože se nám to neosvědčilo, Společenství vlastníků bytových jednotek, kde my máme byt, tak na něj doplácíme,
protože si tam odhlasují svoje podmínky, svůj
fond oprav.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Ano, ale to
je velký rozdíl, protože v bytech, o kterých vy
mluvíte, tak tam ten byt není úplně nezatížený.
Tady v tom bytě, když budete mít nájemníka,
nájemník zaplatí obci nájem plus zaplatí veškeré
poplatky s tím spojené, to znamená fond oprav,
energie atd. (Hlasy: To není pravda.)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: To není pravda.
Obce … (nesrozumitelné) z tržního nájemného. My ho dotujeme. My musíme ctít, na čem
se společenství vlastníků usnese. Obec. My
musíme zároveň ctít zákon pro toho nájemníka.
(Několik zastupitelů hovoří současně.) Takže
tady platí tržní nájemné. (Několik zastupitelů
hovoří současně.)
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo ze
zastupitelů?
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Počítá se s mým
návrhem, aby se to prodávalo za stejných podmínek, jako se prodával panelák?
Starostka paní M. Kavánová: Někdo další? (Ze
zastupitelů se nikdo nehlásí do diskuse.) Já se
omlouvám, zapomněla jsem na občany, kteří
běžně nechodí na zastupitelstvo, takže teď mají
slovo. Prosím, pan Sivoželezov.
Pan Sivoželezov: Mluví o vysokém stáří budovy,
o špatných opravách, o sociálkách přes chodbu,
o původních oknech a o tom, že má na byt č. 2
předkupní právo.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Podle kterého zákona, prosím vás?
Pan Sivoželezov: O prodeji bytů. (Hlas: Zákon
72/94 Sb.)
Starostka paní Míla Kavánová: Prosím další.
Pan Kostrikin.
Pan Kostrikin: Mluví opět o špatných opravách
a o pracech, které si nájemníci udělali svépomocí.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Ještě
někdo se hlásí? Slečna Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já bych
chtěla na nájemníky navázat. Proto jsme tady

Zprávy z obce
dávali protinávrh, aby se udělala tržní cena
těch bytů, protože – jak jsme slyšeli – ty byty
jsou staré. Dá se říci, že tyto byty na trhu budou
neperspektivní, proto ta tržní cena bude nižší.
Bohužel návrh nebyl přijat.
Pan Kostrikin: Poznámka o různých metodikách odhadců.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Řehořek se
hlásil.
Pan Jan Řehořek: Mluví o tom, že stop stav byl
stejný jako u bytovek, že bytovky se prodávaly
monohem levněji a nevidí důvod, proč by to
mělo být jinak. Poukazuje na to, že zastupitelé
ty byty neviděli. Navrhuje 15 – 20 % odhadní
ceny.
Pan Kostrikin: Navrhuje schůzi ZO u nich
v domě.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já bych se
k tomu přikláněla, místní šetření všech zastupitelů.
Pan Sivoželezov: Mluví o tom, že na dům
a jejich bydlení obec čerpala dotaci, opět zmiňuje žalostný stav domu, o tom, že navrhované
ceny jsou vysoké.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo se
hlásí?
Pan Radek Šír: Potvrzuje čerpání té dotace.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Navíc se
hrozně spěchalo, protože se to muselo vyčerpat
přes zimu. Dělalo se to v zimním období, protože … (Přerušena panem Šírem.)
Pan Radek Šír: Popis udělaných prací.
Pan Kostrikin: Opět řeší odbornost prací.
Starostka paní Míla Kavánová: Má někdo ještě nějakou poznámku k prodeji? Ano, vidím,
někdo se hlásí. Paní Bohatá.
Paní Bohatá: Popisuje stav svého bytu, plíseň
atd.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkujeme. Pan
Bekr.
Zastupitel pan Josef Bekr: Já jsem stavěl nedávno rodinný barák a tam mě stála jenom okna
150 tisíc. To znamená, že já bych se těch přiměřených částek nebál. Na druhou stranu jestliže
obec do toho vrazí nějaké peníze, tak je chce
úměrně k tomu zase vrátit zpátky. Takže já bych
dával návrh, jestliže to budeme chtít prodávat
za nějakých 25 – 15 %, tento dům neprodávat.
Protože každý by byl špatný hospodář, kdyby
do baráku vrazil nějaké peníze a pak řekl „já ho
prodám za čtvrtinu, za 15 %“. To by nikdo z vás,
ani vy, kdo v tom bydlíte, neudělal.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Řehořek.
Pan Jan Řehořek: Mluví o tom, ze když tam
budou nájemníci, mají právo na byty v pořádku.
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Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Já si myslím, že
ne. Já si myslím, že nastane doba, kdy bude tržní
nájemné všude, bude povoleno volné nájemné
a pak ta obec může to nájemné určit.
Pan Jan Řehořek: Opět mluví o právech nájemníků.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Kulhavý.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já mám opět
poznámku. Když si zhodnotím, co tady říkáme
my, zastupitelé, co říkají nájemníci, co říkáte
vy, tak opět se dostávám k jedné věci. My tady
laborujeme s nějakými částkami z odhadní
ceny. To je odhadní cena, která je dělána podle
nějakých tabulek, kde není zohledněno, kolik se
do toho bytu bude muset investovat, jestli je na
vhodném místě atd. Proto říkám – nechme udělat tržní odhad. Ten tržní odhad je cena, jakou
ty byty reálně mají, plus mínus. V tu chvíli se
teprve můžeme bavit a najít nějaký konsensus
s nájemníky nebo s těmi kupci, co se vyplatí
obci, co se vyplatí jim, co se vyplatí všem.
Zastupitel pan Josef Bekr: Tržní odhad s nájemníkem v bytě?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Odhad tržní
ceny. Já vám dám příklad. My jsme jako ﬁrma
prodávali fabriku, nebo fabričku v Lučanech
nad Nisou. Odhadní cena byla 25 milionů. Ale
tržní cena, za kterou bylo reálné to prodat, byla
2,5 milionu. Já jenom říkám, že ty rozdíly tam
jsou naprosto – zvlášť v této oblasti … (Přerušen
panem Bekrem.)
Zastupitel pan Josef Bekr: Kolik lidí tam bydlelo? To je ono, já říkám, není možné udělat reálně
tržní odhad, když tam bydlí lidi.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Ale ano, dělá se
odhad nemovitosti, nedělá se odhad, že tam je
nájemník. Záleží na tom, jak si to zadáš.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Aby se to
vůbec vyplatilo. Kolik takový odhad stojí? Já
nemám představu.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Řehořek se
hlásí ke slovu.
Pan Jan Řehořek: Ujasňuje, co je tržní cena.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Pan
Plichta.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Je ale pravda,
že zkušený makléř nebo ten, kdo se pohybuje
v realitách, odhadne i to, kolik asi budou lidi
za to ochotni dát, trefí se plus mínus. Myslím
si, že to je mnohem jednodušší, než si nechávat
vypracovávat odhadní cenu oﬁciální,protože on
přijde, koukne na to, zeptá se, jestli tady je škola, školka, koukne na ten byt a v podstatě hned
řekne cenu.
Starostka paní Míla Kavánová: Ale v ceně
odhadní se přece toto také zohledňuje, ne že
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ne. Jestli tam má zastávku, vodovod, kanalizaci.
Všechno.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Já vím, ale to je
tabulkově. On si to zaškrtá v programu a je mu
to jedno, jak ten byt vypadá.
Starostka paní Míla Kavánová: Nicméně –
jestli i já můžu mít k tomu nějakou připomínku
– já si myslím, že se tady bavíme úplně nesmyslně, jestli to má být odhadní nebo tržní cena.
Tady jde o to se dohodnout, o jaké procento
jim snížíme tu cenu, z které vycházíme. Jestliže máme odhadní cenu bytu, který má 54 m²,
600 tisíc Kč, tak si řekněme – když se kouknu
po různých obcích, kde se prodávají byty – že
600 tisíc Kč není až zas tolik. Na druhou stranu,
jak říkají tady nájemníci, máme se přijít podívat, v jakém stavu ty byty jsou. Nikdo z vás tam
nebyl, takže já se přikláním také k tomu, odložit
prodej jednotlivých bytů, udělat místní šetření
a potom se domluvíme na tom, za jaké procento
z odhadní ceny my ten byt prodáme. (Přerušena
panem Čížkem.)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Já jsem chtěl
říci k té tržní ceně panu Kulhavému a ostatním
zastáncům tržního ohodnocení, že na tržní
cenu nedostanou ani půjčku, všude se to bere
podle odhadních cen. (Hlas: To nemáš pravdu.)
Protože když někdo bude chtít půjčku od bankovního domu, tak tam banka dá svého odhadce, ten udělá odhadní cenu. Ta se nebude moc
lišit – podle těch odhadních cen.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Dobře, nechte
si na ten barák udělat odhad u banky. (Poznámka pana Čížka: To ne. To ten zájemce třeba
nabídne.) Banka se – a to vám můžu říci, protože jsem v Liberci byt prodával a chtěl jsem
si brát hypotéku – právě řídí tržním odhadem
v dnešní době, když si chcete vzít hypotéku.
(Poznámka pana Čížka: To nevím. To asi těžko.
– Několik zastupitelů vyjadřuje současně protichůdné názory na toto téma.)
Starostka paní Míla Kavánová: Protože toto
téma je opravdu důležité, zeptám se, jestli má
někdo ještě něco zásadního. (Nikdo se nehlásí.)
Měla bych brát postupně návrhy … (Přerušena
poznámkou: Odzadu.)
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Já bych
dala návrh úplně nový, protože jsme si vyslechli nájemníky a jestliže tam nikdo z radních ani
ze zastupitelů – kromě mě – nebyl, tak by bylo
vhodné, aby se tam ta schůzka a to šetření udělalo. (Hlas: To už tady padlo.) Dobře, ale teď se
to může brát jako první návrh, ať nemusíme
hlasovat o těch všech.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkujeme.
Pokud už nikdo nic nemá? (Nikdo se nehlásí.)
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Návrh usnesení zní:.
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá
prodej jednotlivých bytů v domě čp. 319 po provedení místního šetření. (Hlas: Do provedení.)
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Já bych tam
ještě dala termín, kdy uděláme to místní šetření.
To bych udělala do 14 dnů. Ještě bych tam dala
tu podmínku.
Starostka paní Míla Kavánová: … do provedení místního šetření do konce května.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Takže ještě jednou pro nájemníky domu 319 –
bude provedeno místní šetření, já vám pošlu dopis, na jakém dnu jsme se dohodli, pravděpodobně
by to mělo být někdy v podvečerních hodinách.
(Hlas: V sobotu.) Děkuji občanům za účast.
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Nejdříve projednáme pozemek 453/2, k. ú.
Poniklá, který přímo sousedí s domem čp. 319.
Tento pozemek byl svým rozsahem i před bytovkami 320, 321, proto bylo přikročeno k tomu,
že dojde k jeho rozdělení tak, aby byla prodána
pouze část, která přímo sousedí s domem čp.
319. Podotýkám, že nájemníci tohoto domu tam
mají už vystavěny garáže, nahoře ve stráni mají
zahrádky, políčka atd. My zatím navrhujeme
cenu 20 Kč/m². Prosím zastupitele, aby se vyjádřili. Samozřejmě tento prodej pozemku bude
souviset s prodejem toho domu. Pan Plichta.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Geometrický
plán zpracovává Tomáš Hájek. Tam ještě zjistil navíc, že jak tam je domeček přímo naproti
Singing Rocku, zaplotil se tam také kus toho
pozemku, ale jde samozřejmě ten díl vyjádřit,
pak se můžeme bavit, co s tím dál. Já si myslím,
že pokud jsme se tady nedohodli, že ten pozemek by měl být prodáván zároveň s domem.
Aby nevzniklo, že tam bude společenství něco
vlastnit a tady to budou jednotlivá podílová
vlastnictví, ač to je na jednom listu vlastnickém. Takže bych to odložil a prodával až s tím
domem najednou.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě je nějaký
další návrh? Pan Jindřišek.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Já bych se chtěl
zeptat nájemníků, jestli vůbec mají zájem to
koupit, ten pozemek.

Pan Sivoželezov: Máme, ale za rozumnou
cenu.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: To je těch 20 Kč.
Pan Sivoželezov: To je rozumná cena, to ano.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo ze
zastupitelů? (Nikdo se nehlásí.) Prosím občany k pozemku ppč. 453/2? (Nikdo se nehlásí.)
Nic. Takže návrh usnesení od pana Plichty. Pan
Plichta ho jistě přednese.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Návrh usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá
prodej části pozemku ppč. 453/2, k. ú. Poniklá,
do doby prodeje domu, případně bytů čp. 319.
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: Ta cena by
se do toho usnesení, že souhlasíme s 20/m² Kč,
měla zahrnout. (Hlas: Proč?)
Starostka paní Míla Kavánová: Bez ceny.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
L. Scholzová

Děkuji. Dalším pozemkem je pozemek ppč. 94
k. ú. Poniklá, zahrádky u čp. 54 a 55. Zde bych
poprosila zastupitelstvo, abychom se pouze
dohodli na tom, zda tento pozemek budeme
prodávat, nebo jeho část, nebo jestli upřednostníme dlouhodobý pronájem. Myslím si,
že dlouhodobý pronájem by měl být bezplatný či za nějakou symbolickou částku, protože
– jak všichni víme – údržba pozemku něco stojí
a obec jako taková bude ráda, když ten pozemek, ta část Poniklé bude k něčemu vypadat.
Dále musíme rozhodnout, jestli budou osloveni
jen nájemníci toho domu 54 a 55 a ti, kteří už
tam mají zahrádky, nebo oslovíme i další. Prosím, abyste se vyjádřili. Pan Plichta.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Radši pronájem pozemku, tady je na dobu 10 let, ale spíš
pronájem na dobu neurčitou. S roční výpovědní lhůtou. Protože když na dobu určitou, tak se
to špatně vypovídá. Máme to teď v práci. Je to
návrh.
Starostka paní Míla Kavánová: Beru to jako
návrh.(Navrhovatel souhlasí.) Někdo další? Pan
Kulhavý.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Bylo by dobré, kdyby si rada udělala nejen s nájemníky,
ale i s ostatními, kteří mají zájem nebo tam ty
zahrádky mají, nějakou schůzku a s nimi se pak
už konkrétně domluvila na tom, jak to rozdělit
nebo nerozdělit.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Tento návrh
padl na poslední radě, schůzka se všemi zúčast-
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něnými.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo
ze zastupitelů? (Nikdo se nehlásí.) Dám slovo
občanům, určitě dlouho čekali.
Paní Lenka Hájková: Nelíbí se jí výpovědní
lhůta, preferovala by dlouhodobý pronájem na
10 let.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Pan
Hájek.
Pan Miloš Hájek: Také by preferoval desetiletý
pronájem.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Plichta.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Pokud by to
bylo na rok, to už byste měli rok. Alena by mohla vysvětlit záležitost roční výpovědní lhůty.
Místostarostka paní Alena Vondrová: My jsme
na radě uvažovali, že bychom dali třeba 10letý
pronájem s tím, že by tam byla roční výpovědní
lhůta při nějakých zjištěných okolnostech, které
by vedly k nějakému záměru, který by měl být
na pozemku udělán. Jinak všechny pozemky
musíme mít na 5 let, výpověď – tam jsou hospodářské roky, to je malinko jinačí. (Reakce na
poznámku z pléna:) Hospodářský rok, do sklizně.
Pan Miloš Hájek: Mluví o nimi plánovaných
investicích 50 000 v souvislosti s roční výpovědní lhůtou.
Paní Lenka Hájková: Mluví o problémech
s plotem.
Pan Miloš Hájek: Nemáme kde jinde mít
zahrádku.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já bych tě opravil, toto není, že to máš na rok, tam jde o to, že
máš dlouhodobý pronájem. Jde o to, že obec se
musí sichrovat, kdyby … (Přerušen panem Hájkem.)
Pan Miloš Hájek: Dobře, vymění se třeba zastupitelstvo, a co? (Více řečníků hovoří současně.)
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To se dá udělat
i na 10 let, jestliže by to bylo ve znění, jak říkala
Alena Vondrová.
Pan Miloš Hájek: Musí tam být napsáno něco,
co nám dá jistotu delšího užívání, jinak to pro
nás nemá smysl. Pak by bylo lepší jít někam
jinam, ale tady není ta možnost. Já nechci být
u lavní silnice. Není možnost tady koupit něco
jiného než u silnice.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Já se zeptám
– uvažovala rada o odprodeji? O zaměření parcel, tak jak se to dělalo u paneláku, a o odprodeji? (Poznámka pana Hájka: To by bylo také
zajímavé. - Hlas: Dříve jsme o tom mluvili.)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Tady šlo o to,
zohlednit ještě ty nájemníky, kteří bydlí na poště.

11

Zprávy z obce
Pan Miloš Hájek: Samozřejmě, to já vím, jsme
s nimi dohodnuti. Tam nejde o to, že by tam
neměli zahrádky, nebo kdyby přišel další uživatel, že bych mu neřekl: Tady si můžeš pěstovat.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Tady jde o to,
že se to časem omladí, do bytů přijdou mladí
a budou mít třeba zájem o zahrádku, kde by
si mohli odpočinout, a mají to u baráku. Proto
jsme to chtěli řešit takto.
Pan Miloš Hájek: Já to nechci kupovat pro sebe,
tu zahrádku. Chci, aby tam byl nějaký správce,
který se o to bude nějak starat, není potřeba,
aby dělal celou zahrádku. Lidi z pošty s tím také
souhlasili.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Navíc je tam
problém s parkováním.
Pan Miloš Hájek: To by si museli oni vyřešit,
ať si to tam dají, kam chtějí. Dolů k Jizeře, kde
máme zahrádku, s tím určitě jezdit nebudou.
Paní Lenka Hájková: Případně bychom žádali
o prodej aspoň poloviny, kterou máme s panem
Rónem.
Pan Miloš Hájek: Hodnotí přednosti prodeje
pro obec a opět problémy s roční výpovědní
lhůtou
Pan Rón: Kdo tam má problémy s parkováním?
Starostka paní Míla Kavánová: Problémy
s arkováním tam měly pracovnice pošty, paní
Martincová.
Pan Rón: Je zajímavé, že pracovnice pošty mají
problém s parkováním přes zimu, když musejí
házet sníh dolů. To je zajímavé. Přes léto, když
není sníh, tak tam parkovat můžou?
Starostka paní Míla Kavánová: Pokud se
můžu vyjádřit k tomu parkování, opravdu to
není dořešené. Kdyby se tam měly nastěhovat
nějaké rodiny, jako je vaše, víte, že potřebujete
auto a nemáte ho kam dát. Proto se rozhodlo, že
z části té parcely se budou muset udělat parkovací místa. I pro potřeby pošty jako takové.
Pan Miloš Hájek: To by se dalo udělat na té straně směrem k nám, tam by to šlo. Tam, co byly
zahrádky vrchní, protože tam stejně jde ze silnice sůl, by se to udělat dalo. Ale ne pro 10 aut.
Pan Rón: A jestli mají Martincovi problém
s parkováním – mají garáž. (Hlas: Tu mají trochu z ruky.) Nejsou jediní, jsou lidé, kteří chodí
mnohem dále do garáže.
Starostka paní Míla Kavánová: Máte někdo
nějaký návrh?
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: Nemám
návrh. My jsme na tom pozemku dělali místní šetření a došli jsme k názoru – a je to i můj
názor, že je to jeden z mála obecních pozemků
tady při silnici. Víte, že před zdravotním středis-
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kem je málo parkovacích míst. Před dětským
střediskem také. (Hlas: Žádné.) Před poštou,
všude, kde nabízíme nějaké služby – kosmetika,
byla tam pedikura, třeba se tam zase něco udělá
– lidi nemají kde nechat auto. Když ho nechají
na silnici, tak konkrétně kolem pošty je ta silnice nepřehledná, nebezpečná. Já si myslím, že
dlouhodobě si svázat ruce – já vám vůbec nechci ubírat možnost, aby si děti měly kam chodit
hrát – dlouhodobě si nechat zablokovat takový
prostor, když se třeba najdou peníze, abychom
nemohli řešit tyto parkovací plochy nebo jakoukoli obecní výstavbu, nevím.
Pan Miloš Hájek: Ale já se tomu vůbec nebráním, že by tam nemohla být parkovací místa.
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: Ale pokud
bychom dali dlouhodobý pronájem na 10, 20
let a za 5 let se našlo něco, co by nám umožnilo
tam udělat parkoviště, tak my bychom dalších
5 let museli čekat, než vyprší lhůta. A peníze na
nikoho čekat nebudou.
Pan Rón: Ale to se potom rozlučte s nájemníky, když jim tam uděláte pod okny parkoviště,
prásknou vám tam dveřmi a půjdou pryč.
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: To už jsou
věci, které by se konkrétně řešily místně, určitě
se nezablokuje celý pozemek až dolů k Jizeře, od
jedné strany k druhé straně.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Navíc teď se parkuje před vraty od skladu TIBA. Sklad TIBA je
v dražbě, nikdo nevíme, jaký bude nový nájemce nebo vlastník, co tam bude zamýšlet dělat.
Bude to pozemek toho, kdo to koupí.
Starostka paní Míla Kavánová: Pokud už
nikdo nic nemáte, já bych přednesla svůj návrh
usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce odkládá
odprodej či pronájem pozemku ppč. 94, k. ú.
Poniklá, po schůzce s nájemníky domu čp. 54,
55 a zájemci o případné zahrádky na tomto
pozemku.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Posledním pozemkem je pozemek č. 1659/8,
k. ú. Poniklá, který sousedí přímo s čp. 483,
kde bydlí manželé Vondrovi, kteří se o tento
pozemek starají. Rada obce doporučuje cenu
20 Kč/m². Prosím zastupitele, aby se vyjádřili. (Nikdo se nehlásí.) Ze zastupitelů nikdo.
Z bčanů se někdo na něco chce zeptat ohledně tohoto pozemku? (Nikdo se nehlásí.) Také
nikdo. Přednesu návrh usnesení:

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
odprodej pozemku ppč. 1659/8, k. ú. Poniklá,
manželům Vondrovým za cenu 20 Kč/m².
Hlasování:
Pro

Proti

12

0

Schváleno

Zdržel se
M. Kulhavý
P. Plichta
J. Jindřišek

Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Můžu mít dotaz?
(Souhlas.) Mají všichni zastupitelé rozneseny
noviny? (Hlasy ano i ne.) Takže by to mělo projít
novinami. (Hlas: Toto tam je.) Já vím, ale jestli to je roznesené. (Hlas: Já jsem to kvůli tomu
včera nosil. – Hlas: Já také. – Hlas: Zeptáme se
naší „černé ovce“. – Několik zastupitelů hovoří
najednou.)
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Všichni vědí,
že ten pozemek je taková „nudle“. Já mám pouze
technickou. (K paní Vondrové:) Bylo by dobré,
kdybys o takových věcech nehlasovala, protože
to je střet zájmů.
Místostarostka paní Alena Vondrová: Proč?
Můžu to přece podpořit, víš, jaká to je nudlička?
Starostka paní Míla Kavánová: To je opravdu
jenom technická záležitost.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Tak si přečtěte
zákon o obcích.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Dalším
bodem je Zpráva o přezkoumání hospodaření
obce. (Upozornění, že je třeba projednat prod
j dalších dvou bytů.)

 352'(-'208ÿ3$
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Starostka paní Míla Kavánová: Omlouvám se,
zapomněla jsem, když jsme se bavili o odprodeji domu čp. 319, zmínit dva obecní byty, které
nabízíme také k prodeji. Je to byt 272/4 a 263/1.
Jsou to byty v bytovkách, jedna je hned ta krajní nad zdravotním střediskem, druhá je první
dlouhá bytovka nad Berterem. Ceny 411 960 Kč
a 425 430 Kč jsou ceny odhadní. Jsou to poslední
dva byty, které se nám nepodařilo v tom prvním
kole prodeje bytů prodat. V současné době jsou
tyto byty s nájemníkem na dobu určitou, nájem
končí těmto nájemníkům v listopadu 2009.
Vzhledem k tomu, že obec stále doplácí na tyto
byty, což už tady bylo vysvětleno, jak to je, je
v zájmu obce tyto byty prodat. Jsme domluveni
s panem Jakoubě, jakým způsobem pokračovat.
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Nicméně řekl, že prodej samotný si může obec
řídit sama. Proto vás žádám, abyste se vyjádřili k
ceně bytů, zda ji navýšit, snížit, nechat, prodávat
byty, ponechat byty. Máte slovo. Pan Klikorka.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Nájemníci měli
možnost to koupit už několikrát, jak v první, tak
v druhé vlně. (Poznámka paní Petruškové: I ve
třetí.) Ve třetí, já nevím, kolik jich bylo. Takže
určitě bych nezůstával u nějaké základní částky,
jako byla u těch ostatních. Tam ti lidé šli do toho
okamžitě, brali si půjčky, tak bych to bral tak, že
je to teď jejich smůla. Šanci měli. Takže já bych
zůstal u té odhadní ceny.
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: V tomto
případě bych se řídila spíš tou tržní. (Veselost.
– Několik zastupitelů hovoří současně. -Hlas:
Za co nejvýš je prodat.) Tyto byty prodat za co
nejvíc, protože tu šanci, koupit si je za lacino,
měli, nekoupili si je. Dneska víme, že v Poniklé
se 2 + 1 dá prodat za tři čtvrtě milionu. (Hlas:
V bytovce?) V bytovce. Mluvím o bytovce,
samozřejmě.
Starostka paní Míla Kavánová: Slečna Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Mě by
zajímalo, jak to obec chce prodávat. My si tady
stanovíme nějakou spodní část – my řekneme
„chceme od 600 výš“, bude to pak nějaká dražba, obálky?
Starostka paní Míla Kavánová: Ne. Já jsem si
to představovala tak, že my tady rozhodneme,
za jakou minimální cenu ty byty nabídneme
a zveřejníme to.
Zastupitelka slečna Petra Therová: A potom
– kdo dá víc. (Souhlas. – Několik zastupitelů
hovoří současně. – Hlas: My stanovíme minimální cenu.)
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Já mám dotaz,
protože to je normální komerční prodej – proč
to nestřihneme přes realitku? Sice si nějaké malé
procento dají dolů, ale vím, že dokáží tu cenu
vyhnat. Vím, že se prodával byt, který začínal
na 800 tisících a skončil přes milion. Protože to
bylo v celostátní nabídce, chodily nabídky a realitka jenom šponovala cenu nahoru. Takže to se
vyplatí, než si říci „prodáme to za 400“ a oni by
nám to střelili opravdu za těch 700.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Někdo
další? Pan Plichta.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Ještě k tomu když to neprodává obec, obec potom nemá vliv
na toho kupce. Pokud by obec chtěla vybraný
okruh kupců, tak tam by na to neměla žádný
vliv.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: I pro komerční
účely.
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Zastupitel pan ing. Petr Plichta: To ne, to je na
bydlení. To je byt. To by musela být rekolaudace.
(Hlas: I rekreace.) Ale že to může koupit kdokoli.
Starostka paní Míla Kavánová: Další návrh?
Nikdo? Paní Vondrová.
Místostarostka paní Alena Vondrová: Myslím
si, jestli bychom tu cenu neměli přiblížit – i když
vím, že by obec z komerčního prodeje měla větší příjem – přizpůsobit tak, aby to byl schopen
koupit někdo z místních, aby tady mohl bydlet. Sami víme, že byty pro mladé tady nejsou.
Dostupnost je hrozně špatná.
Zastupitel pan ing. Petr Plichta: Buď máme
byty, které chceme prodat, protože se jich chceme zbavit za co nejvíc, anebo to chceme prodat
někomu tady. To jsou dvě hlediska.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Jestliže by je
koupil někdo místní, někdo, kdo tady chce bydlet, ať se to dá za odhadní cenu. S tím, že do té
kupní smlouvy se tam dá nějaké věcné břemeno, že po X let se to nedá prodat. (Zastupitelé
vyjadřují pochybnosti o možnosti takového
postupu.) Já nevím, jak se to dá ošetřit.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Může se stát, že
my to někomu prodáme za 400 papírů a on to
za dva měsíce prodá za milion. (Hlas: I když to
bude místní.) A může to být místní a náš kamarád.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Když by
o to mladí lidé, kteří by tady chtěli bydlet, měli
zájem, tak by si na to vzali hypotéku a pak to
můžou koupit klidně přes tu realitku.
Starostka paní Míla Kavánová: Má ještě někdo
ze zastupitelů ještě něco k prodeji těchto dvou
bytů? (Debata mezi zastupiteli na téma o možnosti ovlivnění realitní kanceláře.) Dám slovo
panu Řehořkovi.
Pan Jan Řehořek: Kdo v těch bytech bydlí?
(Hlas: Paní Petrová v čp. 263/1 a paní Matyášová v čp. 272/4.) To jsou asi starší lidi. (Hlas:
Ne. Paní Matyášová je našeho věku, je jí kolem
40 let. Paní Petrová je důchodkyně, to je pravda.) Zajímalo by mě, proč to nechtějí koupit
nebo nekoupily. (Hlas: Nemají zájem.) Ale chtějí
bydlet.
Zastupitelka paní Z. Petrušková: Chtějí bydlet, a ještě k tomu za lacino. Protože se nechtějí
podílet na opravách.
Pan Jan Řehořek: Obec jim už dala výpověď?
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Do konce příštího roku mají podepsané smlouvy na dobu určitou. Příští rok budou tyto byty bez nájemníků.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo?
Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Jestliže mají
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výpověď koncem příštího roku, když to prodáme teď, tak ta cena bude poloviční proti tomu,
co bude, až budou ty byty prázdné. (Hlas: Přesně tak.) Byt s nájemníkem je úplně něco jiného
než prázdný byt. Zvážil bych, jestli to musíme za
každou cenu prodat teď, když tam ještě víc než
rok budou ti nájemníci bydlet.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Jde ještě o to, jak
jste mě poučili, že obec jako vlastník má poněkud jiná pravidla než soukromník jako vlastník,
i když těm lidem skončí smlouva, jakým způsobem se obec o ně potom musí postarat, o jejich
bydlení a žití, a jakým způsobem soukromá osoba se o to musí postarat.
Zastupitel pan Josef Bekr: Obec se nemusí
postarat vůbec, podle nového zákona, který
je teď z jara, je může bez náhrady vystěhovat,
pokud tam nejsou malé děti.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Paní Petrová
projevila zájem, že by tam chtěla bydlet.
Starostka paní Míla Kavánová: Má někdo ještě
nějaký návrh?
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Já se chci
zeptat. Ty dva byty chceme prodat z toho důvodu, že obec nemá peníze a potřebuje peníze?
Anebo může rok počkat? Co je pro obec výhodnější teď?
Starostka paní Míla Kavánová: Pro obec je
výhodnější prodat byty teď.(Hlas: S prodělkem.)
I s prodělkem. (Hlas: Peníze jsou potřeba teď.
– Hlas: Ono se jedná o spoluﬁnancování projektů, které teď jsou.) Ne. Tady jde o to, že je tu
pořád nějaký dluh ze stavby obslužného objektu
Bahýnko a půjčily se nějaké peníze z Fondu na
rozvoj bydlení, který nám končí … (Přerušena
paní Petruškovou.)
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Jestliže
potřebujeme prachy, tak je potřeba něco prodat.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Klikorka.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: My se teď
bavíme o tom, že potřebujeme peníze, i s tím,
že prodělek bude zisk. Před chvíli jsme jednali
o baráku, kde šlo úplně o jiný – je to takové …
Pan Jan Řehořek: Co kdyby se to nabídlo jim,
jestli to nechtějí koupit. (Hlas: Komu?) Těm
z Preložky. Budou mít lepší bydlení. (Několik
zastupitelů hovoří současně.)
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Jednou tady
nejde tržní ekonomika, najednou u tohoto jde
tržní ekonomika. Je to takové nějaké celé …
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Tyto byty
se už mohly 4krát koupit. A nekoupily se. Byly
v nabídce, už několikrát. To je přece něco úplně
jiného.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Pokud se jedná
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o to, jestli obec ty peníze potřebuje teď, potřebuje je asi rychle, potřebuje jich mít asi co nejvíc
z toho, ale nemůže rok počkat, tak v tu chvíli
nemusí brát ohled na to, kdo tam bude bydlet,
tak ať to dá do realitky.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Ale jestliže tam
bude napsáno, že to jsou byty s nájemníky?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To je stejně
krátkozraký pohled, jako že se ten rok nepočká.
Pak už jenom přes realitku.
Zastupitelka paní Z. Petrušková: Ale stejně do
té realitky musíš dát nějakou cenu.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Dobrá realitka
odhadne cenu sama a snaží se prodat co nejdráž.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě nějaký
návrh? (Nikdo se nehlásí.) Přednesu návrh
usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje
odprodej bytů 272/4 a 263/1 prostřednictvím
realitní kanceláře.
Hlasování:
Pro

Proti
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M. Kulhavý

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš
J. Jindřišek
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Tuto zprávu jste obdrželi. Prosím, jestli k tomu
někdo něco máte, abyste se vyjádřili. Kdo ze
zastupitelů? Nikdo nic? (Nikdo se nehlásí.)
Vzhledem k tomu, že občané tuto zprávu neměli k dispozici, je asi zbytečné, aby se k tomu vyjadřovali.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Bylo by
vhodné je aspoň seznámit s tím, že toto přezkoumání bylo provedeno a že byly nalezeny
některé drobnosti. Aspoň tyto věty přečti.
Starostka paní Míla Kavánová: Bylo provedeno
celkové přezkoumání hospodaření obce za rok
2007 a nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. Bylo konstatováno, že zjištěným nedostatkem bylo neprovedení inventarizace a evidence
věcných břemen – jedná se o opakovaný nedostatek, protože obec Poniklá ještě neřešila vůbec
věcná břemena, musíme se nějakým způsobem
naučit, jak to udělat, dále nedoložení požadovaných dokumentů při kontrole veřejné zakázky,
což ještě ten den doloženo bylo ﬁrmou EPP. To,
co chybělo mně, jsem doložila týden poté, takže
to je v pořádku.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Takže jedi-
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ný nedostatek a úkol je provést inventarizaci
a evidenci věcných břemen.
Starostka paní Míla Kavánová: Pokud mohu,
přednesu návrh usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2007
a závěrečný účet obce za rok 2007, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření č. j.
SM/ obce/36 s výhradou nedostatků uvedených
ve zprávě o výsledku hospodaření za rok 2007,
a přijímá tato opatření:
- provést inventarizaci a evidenci věcných břemen – M. Kavánová a V. Nováková,
- doložit požadované dokumenty veřejné zakázky – M. Kavánová + EPP - což už je plněno.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0
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Jak to shrnout pro občany? Jedná se o dokument, o který se snaží lyžařská střediska v Krkonoších. (Šum v sále.) Prosím?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: My jsme měli
hrozný problém dohledat autora, kdo zpracování tohoto dokumentu zadal.
Starostka paní Míla Kavánová: Už jste to zjistili?
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Už jsi nám to
řekla. Já nevím, kdo to je. Mě by zajímalo, kdo
je autor. (Hlas: Pan Hynek.) Nebo organizace,
která za tím stojí.
Starostka paní Míla Kavánová: Svazek měst
a obcí Krkonoše. Jedná se o návrh pokynů
k regulaci rozvoje středisek na území Krkonošského národního parku. Je nutné nějak vymezit,
jakým způsobem se střediska budou či nebudou
rozvíjet, kam se budou ubírat atd. Jsou tu nějaké
návrhy možného rozšiřování či zastavení rozvoje. My jsme toto probírali na Radě KRNAP, kde
se tento dokument setkal s velkou diskusí, protože je zpracován čistě k dobru velkých lyžařských středisek, ale není zde vůbec pamatováno na menší střediska. Ba naopak nám přijde,
že obcím, kde nejsou nabídnuty veškeré služby
tomu návštěvníkovi – od ubytování, parkování
po další možnosti v případě, že nechce lyžovat
celých 10 dnů nebo kolik jich tam je - neumožňuje téměř žádný rozvoj.Proto byla dohodnuta
další schůzka, kde se bude o tomto dokumentu
opětovně jednat, kde přednesou i představitelé
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malých obcí svoje názory na tento dokument,
zda ho schvalují nebo v kterých bodech chtějí
nějakým způsobem tento dokument upravit. Já
bych byla ráda, proto jsem vám to přeposlala,
abyste se k tomu vyjádřili i vy, zda vám to přijde tak absolutně proti těm menším střediskům
a pro nás tedy neakceptovatelné, nebo zda je váš
názor jiný.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já bych se chtěl
zeptat – to byla schůzka s vedením KRNAPu?
Nebo s kým to byla schůzka? Kdo to organizoval
a s kým to byla schůzka.
Starostka paní Míla Kavánová: Bylo to zasedání regionální rady KRNAP.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: To jsou ty
jednotlivé „krnapské“ sekce, které zasedají, toto
je sekce k tomu dokumentu.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: S ostatními starosty z okolních obcí jste to konzultovali?
Starostka paní Míla Kavánová: Ano, přesně
tak, to, co říkám – s těmi malými, jako jsou
Paseky nad Jizerou, Jestřabí. (Hlas: Vítkovice.)
Vítkovice jsou tak napůl, i když tam také byly.
Sešlo se nás tam a vystupovalo asi 10 starostů
malých obcí, kde existuje třeba jeden vlek, ale
nejsou tam ty služby kompletní.Všichni se vyjádřili v tom smyslu, že ten dokument je potřeba,
ale musí být přepracován.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Jablonec
nad Jizerou jsem tam také nikde neviděla.
Starostka paní Míla Kavánová: Ten tam není.
(Hlas: Oni jsou se Snowhillem.) Ti jsou mimo.
Zastupitelka paní Lenka Scholzová: V podstatě by se také měli řídit tím dokumentem jako
Showhill. (Hlas: Pokud na ně bude platit.)
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Jsou tam jmenovaná střediska s komplexní péčí.
Starostka paní Míla Kavánová: Pokud potřebujete ještě nějaké další informace k tomu, tak
vám je můžu pak přeposlat, až se uskuteční ta
schůzka, která povede ke konečnému znění toho
dokumentu, pokud vůbec dojde k nějaké shodě.
Byla bych ráda, kdybyste se vyjádřili, jestli se
přikláníte na mou stranu nebo jestli se vám to
zdá v pořádku. Já nevím. Já jsem možná zaujatá,
protože jsem o tom diskutovala s těmi malými
obcemi. Pokud seženeme investora, který nám
zabezpečí to, že hotel v areálu Homole bude
fungovat úplně perfektně v létě, v zimě, někdo
ho koupí – v územním plánu je teď řešeno to,
že se tam dá vybudovat sportovní areál, včetně
nějakých hřišť atd., je zpracován projekt na to,
aby tam byl ohřev atd., to znamená přestavba
nádrže na koupaliště, tak pokud se zdálo, že ten
investor tady bude coby dup, a teď je tiše, tak
tím, co tu je napsáno, já to dělat nemůžu. Tečka.
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I když to mám v územním plánu.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Pokud je to ve
schváleném územním plánu, tak ano. To lze,
ten je upřednostněný. Ale celý ten dokument je
postavený proti malým střediskům. To je jednoznačné. V podstatě nějakým způsobem to řeší
velká střediska a zamezuje rozvoj malých středisek. Takže to je ta část, která tam je celá špatně.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Ještě
někdo? (Nikdo se nehlásí.) Z občanů někdo?
(Nikdo se nehlásí.) Takže já přednesu návrh
usnesení:
Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce nesouhlasí
se zněním dokumentu Regulace rozvoje středisek Krkonoš. Tento dokument je třeba upravit.
Hlasování:
Pro
15

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Posledním bodem je:

 ',6.86(

Dovolila jsem si nastínit jeden bod, to je zabývat se – aspoň malinko – organizační složkou
Drobné služby. Jak víte, rada obce se zabývá
jejich existencí či neexistencí už delší dobu. My
bychom rádi věděli váš názor alespoň na to, jestli
vůbec má cenu uvažovat o tom, tuto organizační složku zrušit nebo omezit nebo řešit provoz,
jaký nám teď Drobné služby zaštiťují a zabezpečují, nějakým jiným způsobem. Pan Kulhavý.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To jediné, co
bych k tomu chtěl říci – to, že se vede vůbec diskuse o budoucnosti Drobných služeb, je určitě
super. Má to jeden velký problém. Na základě
čeho máme diskutovat? Na základě čeho se
máme rozhodovat, jestli je to vhodné, ty Drobné služby mít nebo nemít. Když tady budu mít
udělánu analýzu, kde budou postavené za rok, za
dva jednoznačně konkrétní akce, které Drobné
služby udělaly, jednoznačně konkrétní náklady,
co to stálo, a proti tomu budu mít jednoznačně
konkrétní nabídky ﬁrem, za kolik by se to dalo
udělat dodavatelsky, aspoň přibližně, tak na
základě toho se můžu bavit, jestli Drobné služby
se vyplatí nebo nevyplatí. Pak můžu zohlednit
další věci, jako že když je havárie, kdo to potom
udělá atd. Ale nemůžu se přece bavit teď, bez
ničeho vlastně, o Drobných službách. Vždyť my
tomu nikdo přece nerozumíme. Nikdo z nás
ty drobné služby neřídí, kromě paní Kavánové, která je nějakým způsobem řídila ve svém
volebním období, takže jedinou zkušenost s tím

máš ty, jedinou zkušenost mají částečně členové
rady, ale nemáme na základě čeho se rozhodovat. Ani na základě čeho diskutovat dokonce.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Já bych
tomu chtěla oponovat, protože není pravda, že
nevíte, na základě čeho se rozhodovat. Vždyť
tady už já nevím kolik let se řeší, že ty Drobné
služby nic nedělají, že ty Drobné služby se ﬂákají, že se jezdí jenom zbytečně. Tak neříkejte, že
nevíte, na základě čeho. Vždyť už se to řeší takovou dobu. (Přerušena poznámkou pana Kulhavého: Máte pravdu, takže mám se rozhodovat
já jako zastupitel na základě keců.) Počkejte
ještě chvilku. Nevím, jakým způsobem by se
to vyčíslilo. Dají se vyčíslit náklady na Drobné
služby perfektně. (Poznámky pana Kulhavého.)
Z účetnictví, je to rozpočtováno, v rozpočtu jsou
mzdové náklady, materiálové atd. ale nedovedu
si představit, jak bychom ohodnotili, jestliže
vyjedou třeba vyčistit strouhu, odstranit zával.
Nedovedu si představit, jak by se toto dalo vyčíslit.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já vám rozumím. Já jsem tam měl tu představu. Protože
jestliže se uvažuje o zrušení Drobných služeb,
tak se pořád počítá s tím, že jeden, maximálně dva zaměstnanci tady budou a budou dělat
právě takové věci. Takže si vezmu věci, které
teď asi určitě dělat nebudou, budu mít vyčísleny náklady na ty zaměstnance plus tady ty větší
akce. Protože tam jsou ty peníze. A proti tomu
postavím, za kolik by mi to pravděpodobně
nějaké ﬁrmy udělaly. A pak mám aspoň něco
v ruce. Jak jste říkala, že se máme na základě
čeho rozhodovat, přece se nemůžeme na zastupitelstvu rozhodovat na základě toho, že někde
nějaká paní toto tady povídala. (Poznámka paní
Květy Kavánové: Tak to funguje.) Já vím, ale je
to správné? (Hlas: Není.)
Starostka paní Míla Kavánová: Já chci jenom
upřesnit, že jsem nechtěla žádné rozhodnutí,
já jsem chtěla jenom návrhy. (Poznámka pana
Kulhavého: Já jsem ten návrh dal.) Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Já jsem se
chtěl zeptat, co je vlastně opravdu příčinou
toho, proč se o tom v radě už dlouho diskutuje, jestli to je tím, že někteří lidé někomu závidí,
nebo jestli to je tím, že tam jsou nějaké špatné
osobní vztahy. Nebo jestli to je pocit těch, kdo
ty Drobné služby řídí. Já jsem to z toho zatím
nepochopil.
Starostka paní Míla Kavánová: Je to hlavně
z toho důvodu, že obecní rozpočet je na tom tak,
jak je a že jsem se informovala v jiných obcích,
jak to funguje, kde pro potřeby obce – aby prováděl opravné práce nebo třeba posekání, údrž-
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bu atd. – je třeba jeden člověk, maximálně dva
lidi. Zbytek se řeší brigádami, dohodou o provedení práce atd. To, že my tu máme 4 lidi, jednou
jich je 5 nebo 6, je úžasné, určitě odvedli spoustu
práce, postavil se obslužný objekt atd., ale myslím si, že v dnešní době – zase v uvozovkách když je na to čas, protože vždy se to řeší tak, že
„teď jsou peníze a tak honem to udělat“ a není
kdo, ale kdyby se přešlo na to, že ty lidi tady
nejsou, musí se udělat výběrové řízení, musí
se vybrat ﬁrma, která to udělá za nějakou přijatelnou cenu. Já osobně si myslím, že to, když
budu vědět, že ta ﬁrma nastoupí 2. a 30. už tam
nebude, budu to mít hotové, že zaplatím tu a tu
cenu, je pro mě jednak průhlednější, jednak si
myslím, že i lacinější. Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Je spočítané, že to skutečně bude levnější? Máme k tomu
podklady, že jsou dražší, než kdyby se to dalo
dělat dodavatelsky?
Starostka paní Míla Kavánová: Co se týká některých staveb, které se prováděly delší dobu, tak
jsme to řešili s paní účetní. Podklady jste nedostali, to je pravda. Drobné služby, respektive pan
vedoucí se hájí tím, že pokud se dělalo někde
delší čas na nějaké větší akci, jako třeba byl
vchod do mateřské školky, tak se mezi tím dělaly ještě další akce, tudíž se to protáhlo a byli tam
tak dlouho. Ale vypočítávat a vyťukávat, že byli
jeden den tam, druhý den tam, třetí den tam,
pak tam byli čtyři, pak tam byli dva …(Poznámka pana Jirouše: Dělaly se ty jiné akce k tomu?)
Ano, nějaké akce byly, to je pravda
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Já neříkám
tak ani tak, jenom si dělám nějakou představu,
nechci rozhodovat.
Starostka paní Míla Kavánová: Já po nikom
žádné rozhodnutí nechci. Pan Klikorka.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Určitě nejsem
pro zrušení. Jsem pro to, jak jsi navrhovala, dva
lidi, kteří se budou starat o obec, budou dělat
to, co tak nějak funguje v okolí, nebo většinou
funguje. S tím, že větší akce se budou zadávat
dodavatelsky. S tím bych souhlasil.
Starostka paní Míla Kavánová: Slečna Therová.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já bych se
přiklonila také k názoru pana Klikorky, protože
určitě na té obci musí zůstat jeden nebo dva lidi,
kteří stejně ty ﬁrmy budou kontrolovat. Velká
ﬁrma tady stejně nebude dělat takové ty – když
to tak řeknu – šolichy, které tady Drobné služby
dělají.
Starostka paní Míla Kavánová: Chce se k tomu
ještě někdo ze zastupitelů vyjádřit? Pan Bekr.
Zastupitel pan Josef Bekr: Myslím, že bychom
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se měli podívat také dopředu, co ty Drobné služby budou dělat. Doteď dělaly takové věci, jako
byla přístavba ke školce, bouraly starou školu,
protože to bylo potřeba kvůli tělocvičně. Otázka je, co nás čeká do budoucna, když v podstatě
na nic nejsou peníze. Takže se dodělá fasáda na
Bahýnku, a co tam máme dál většího? Já tam
v podstatě nic nevidím. Na nějaké drobné věci
budou lidi potřeba vždycky, takže zrušit služby
úplně, to je nesmysl, protože je tady multikára
a jiná technika, ale musíme vycházet z toho, na
co jsou peníze.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: To je přesně to, na co jsem se ptal. Ty podklady nemáme,
abychom věděli, co nás čeká. To je přesně to,
o čem tady hovořím od začátku.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo ze
zastupitelů? (Nikdo se nehlásí.) Předám slovo
občanům. Pan Šír.
Pan Radek Šír: Hodnotí odvedenou práci
DS, poukazuje na to, že do konce roku je práce mnoho. Obhajuje délku jednotlivých prací
kvůli ceně a nutnosti dělat více věcí najednou
a momentálnímu nedostatku pracovníků.
Citace: Drobné služby se nedají posuzovat podle
toho, co kdo o nich řekne, ale v rámci něčeho,
co je vůbec možné. Koukněte se na některé ﬁrmy, ony to nejsou žádné zázraky. My děláme
zrovna tak, jako kdybychom dělali soukromě.
(Poznámka paní Pičmanové: My vidíme, že to
nejsou zázraky.) Já bych o tom mohl vypravovat
hodně dlouho, ale je to zbytečné. Jaké rozhodnutí od vás padne, takové to bude, ale jsem tady
16 roků a vím, co se nadělalo všelijaké práce
i o nocích, ať se dělalo zasněžování, ať se dělalo Bahýnko. Doufám, že tam jsme všem lidem
předvedli, co se udělalo od 11. září, kdy se tam
začalo dělat, do konce roku.
Starostka paní Míla Kavánová: Děkuji. Pan
Řehořek.
Pan Jan Řehořek: Mluví o špatném managementu DS ze strany rady obce.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Dělají týdenní
výkaz, ale každý den tam je zvlášť.
Pan Jan Řehořek: Takže ten přehled máte.
Zastupitel pan Josef Bekr: Tady nejde o to, co ty
služby udělaly. Tady jde o to, co nás do budoucna čeká. (Hlas: Pan Šír říká, že má práci do konce roku.)
Pan Radek Šír: Mluví o tom, co se bude dělat.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě se někdo
hlásí? Pan Kostrikin.
Pan Kostrikin: Vyzdvihuje odborné kvality
a obětavost R. Šíra.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Klikorka.

Pod horami - květen - červen
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: My se bavíme
o tom, co bude, ještě jsem zatím neslyšel, že se
úplně zruší. Většinou tady byl návrh, aby určitě
jeden nebo spíš dva lidi zůstali. Takže podle toho
se buďto bude zadávat, tak jak se zadávalo teď
sečení hřbitovů, jestli to zůstane dál, nebo podle
toho, co budou zvládat ti dva lidi, kteří budou u
obce, se bude to ostatní zadávat. Dělá se to tak
všude. Když velká stavební ﬁrma nestíhá práci,
tak si najme dva lidi a zadá jim to. Mají svoji
skupinu lidí, kteří dělají, a najmou si na některé
práce jinou ﬁrmu. Jak říká můj soused – velká
ﬁrma, která nám postaví tělocvičnu, si najme
pana Jandu. Totéž je obec, je podnikatel, určí si,
že tu budou dva lidi, kteří budou dělat, a když
to skupina těch dvou lidí nebude stíhat, obec si
dojde za někým – „posečete hřbitov, my to nestíháme“, a oni to posečou. Tak to funguje všude.
Podle mě je špatné držet čtyři lidi a vymýšlet
jim práci. Nebo když jich bylo teď pět nebo šest.
Stejně tak u vleku. Tam se to dá domluvit brigádně na dobu určitou. Vím, že Harrachov má
daný termín – „patnáctého nastoupíte na vlek,
není sníh, budete doma“. Roztaje sníh, je konec,
rozváže se smlouva a hotovo.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: V těch velkých
střediscích to mají třeba udělané jinak, tam si na
to vydělají. Nebo jsou úplně odtrženi od obecního úřadu, nejsou zaměstnanci, mají vytvořeno
svoje s. r. o. – Vítkovice, Benecko. Nejsou placeni z rozpočtu. To s. r. o. si vydělává samo na
sebe. Ale musejí mít zisk. Ve Vítkovicích je, mají
parkoviště, mají vleky, které vydělávají. To my
nemáme. Navíc pak je problém, že tady těch lidí
i přes léto je víc z úřadu práce, někteří přijdou,
na které ta obec dostane peníze. Na druhou
stranu musím říci, že pro Radka Šíra to není
žádný přínos, protože on ty lidi musí neustále
kontrolovat. A vlastně na práci mu nezbývá čas.
Protože ti lidi nedělají.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Z toho úřadu
práce je nutné je brát nebo není?
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: My jsme si mysleli, že je to lepší, že se té práce zvládne víc, když
ty peníze na to dostaneme. Ale někdy to přínos
nebyl.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Říkáte, že to
dobré není, že se musí kontrolovat. Jsou tam
dva lidi, kteří nic neudělají, k tomu se přidá
třetí, který je musí hlídat, do něčeho kopat, to
už vlastně jsou tři lidi, kteří nic neudělají. Ale
je to tak. Kdybych si vzal k sobě – jako truhlář
– nějakého člověka, který neumí vzít prkýnko
do ruky, já za ním budu pořád stát a říkat mu, co
má dělat, takového člověka brát – to je o ničem.
Pan Radek Šír: Tak jak jsi to řekl, přemýšlíš
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jako kupa ostatních, kteří o tom hovoří, že tam
přijdeš 24. nebo 25. prosince, něco zmáčkneš,
a 31. března, když by to dobře fungovalo, s tím
druhým to vypneš, a tím to zvadlo. Nevím, co
jsi tím chtěl říci. Každý si to tak představuje. To
totiž obnáší kupu všelijakých věcí, které musíš
udělat, připravit. Ono je dobře, když všechno
funguje. Jenže to obnáší … (Přerušen panem
Klikorkou.)
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: To je to, o čem
já mluvím. Přijde lyžařská sezóna, kdy se přestane stíhat, jsou lidi, kteří končí v kolchoze, jsou
tu zedníci, vím, jak to funguje, v Jablonečku
klempířům skončí práce, jdou dělat do Jablonečka. (Hlas: Jenže oni mají připraveno všechno. – Hlas: To máš pravdu.) Ne, nemají to připraveno, oni jdou také připravovat. Skončí jim
sezona, dopředu už s nimi počítají.
Pan Radek Šír: Tomáši, je blbé, že já o tom
něco vím, protože s nimi přijdu do styku. Přijde brigádník – přesně jako to bývalo kdysi
tady, důchodci: přišel v 9 hodin, postavil se tam
a říkal „za 5 minut čtyři, hele, to je zima, už
letím domů“. Bez ohledu na to, jestli byla rozbitá
rolba, jestli byly kotvy na zemi.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Zas je to o tom,
jak vy si je zorganizujete.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Já můžu
říci, že znám pár vlekařů z Jablonečka, chodí
o hodinu a půl dřív do práce, aby si tam všechno
připravili, a jakmile skončí lyžování, tak tam ještě hodinku stráví, protože rolbují. A když není
sníh, tak jdou a zasněžují. A nejsou to žádní brigádníci navíc.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Jsou to nabraní lidi, mají určeny takové podmínky. (Několik
účastníků hovoří najednou. – Pan Šír: Mlátíme
tady prázdnou slámu.)
Starostka paní Míla Kavánová: Pokud můžu, já
bych ukončila diskusi o Drobných službách.
Myslím, že nikdo nechtěl, abychom nějakým
způsobem rozhodovali. Já jsem jenom chtěla slyšet názory. To je všechno. Samozřejmě
připouštím, že jste žádné podklady nedostali,
abyste nějakým způsobem rozhodovat mohli.
Já jsem jenom chtěla slyšet vaše názory. To je
všechno. Takže z toho ani žádné usnesení dělat
nebudu.
Poslední věc, u které bych byla velice ráda, kdyby bylo konstatováno, že ji bereme na vědomí
– my jsme se opět přihlásili, i bez vašeho svolení, do soutěže Vesnice roku 2008. Zpracovala
jsem žádost, odeslala jsem ji. Je nás 22 z Libereckého kraje, máme velice těžkou konkurenci,
uvidíme, jestli budeme nějakým způsobem tak
úspěšní, jako jsme byli loni. Proč jsem se přihlá-
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sila? Proto, protože podklady jsem měla ve většině připravené, stačilo to jenom obnovit o ten
rok, co se stalo a co jsme dokázali. Bylo malinko
jiné zadání, což není problém. Druhá velká věc,
proč jsme se přihlásili, je, že ceny jak za stuhy,
tak za celkové vítězství jsou dvojnásobné. Pokud
máte jakýkoli nápad, nějak zaujmout komisi,
která tady bude 4. 6. ve tři čtvrti na dvě, v půl
čtvrté odjíždí, bude to hodinka a půl, nebo tak
nějak, ve tři čtvrti na dvě mají přijet, byla bych
ráda, kdybyste mi třeba poslali mailem, kde se
máme stavit atd. Vím, že jsme nebyli v Rautisu,
loni se to nestihlo časově. Slibovali jsme hasičům, že se tam zastavíme. Zorganizovali jsme to
a nevěděli jsme, jak ta soutěž funguje, dnes už to
víme, takže se tam také zastavíme. Prostě resty
z loňského roku se budeme snažit dohnat. Ale
pokud máte nějaký další nápad, který by mohl
být jinačí než v jiných obcích – víte dobře, že to
jsou čtyři stuhy. Jedna je práce s dětmi, druhá je
společenský život, třetí je spolupráce se zemědělským subjektem a čtvrtá – zelená je lesní
zeleň, péče o zeleň.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Kolik je za
první místo?
Starostka paní Míla Kavánová: Za první místo
jsou 2 miliony.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: A pak už
nic nedostaneš? Nebo jak je to?
Starostka paní Míla Kavánová: Dva miliony,
a pět let nemůžeš.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Dva miliony
a pět let nic. (Hlas: To je lepší každý rok milion.)
Starostka paní Míla Kavánová: Chcete někdo
diskutovat?
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Můžu se zeptat?
(Souhlas.) My budeme bojovat o všechny čtyři
stuhy? (Hlas: Můžeš jenom o jednu.) O jakou?
Zastupitelka slečna Petra Therová: Do které
jsme se přihlásili? (Hlas: To se nepřihlašuješ do
jedné. – Hlas: Oni sami si to vyřadí.)
Starostka paní Míla Kavánová: Vzhledem k
tomu, že jsme měli loni modrou za společenský
život, tak mě teď napadá práce s dětmi nebo
zemědělství.
Zastupitel pan Jiří Jindřišek: Na ten den se
musí udělat tréninky s dětmi, cvičení před školou. (Hlas: Musí tady být živo.) Volejbal se musí
hrát.
Starostka paní Míla Kavánová: I přes to, že
máme opravdu velkou konkurenci, tak bych to
viděla na tu zlatou.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Já to také
vidím na zlatou. (Hlas: Ale pět let nic! – Veselost.)
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Starostka paní Míla Kavánová: Opravdu pět let
se pak z toho grantu nemůže žádat.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Ty jsi říkala, že je trošku jiné zadání než loni. V čem?
Starostka paní Míla Kavánová: Jiné zadání ve
zpracované dokumentaci, kterou jsem posílala,
bylo to rozšířeno o dvě témata.
Zastupitelka paní Jana Pičmanová: Já jsem
jenom chtěla vědět, v čem se to liší, abych se
připravila.
Starostka paní Míla Kavánová: Jinak přednesu
návrh usnesení, o kterém se nedává hlasovat:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že jsme se
přihlásili do soutěže Vesnice roku 2008.
A teď k tomu, kdo máte další téma. Pan Kulhavý.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Já jsem se chtěl
zeptat, Místní akční skupina Přijďte pobejt - bylo
rozhodnutí o tom, že bude moci přerozdělovat
dotace ze ZIFu, už teď jsou na webových stránkách k dispozici jednotlivé ﬁsche. Zajímá mě,
jestli se obec na to nějakým způsobem chystá,
případně v jakých ﬁschích. V souvislosti s tím
mě napadlo, jestli by se skrz tyto peníze nedala
sehnat třeba část dotace na vybavení tělocvičny,
jestli jste se tím zabývali.
Starostka paní Míla Kavánová: Poprosím paní
Petruškovou, protože ta se o to zajímala, jestli se
k tomu vyjádří.
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: My jsme
to s Alenou konzultovaly, že i přes Sokol si
zažádá na částečné vybavení tělocvičny.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: To budou žádat
u své župy nebo u MASky?
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: U MASky, u župy už je termín pryč.
Starostka paní Míla Kavánová: Jinak obec
vyplnila ﬁschi – já nevím, trojka to je, na rekonstrukci kuchyně, to už máme posláno, protože
jsme nebyli opět úspěšní u Libereckého kraje.
(Více zastupitelů hovoří současně.)
Zastupitelka slečna Petra Therová: Myslím, že
v článku ohledně MASky ve Zpravodaji došlo
k překlepu, protože podnikatelé mohou dostat
50 %. Teď tam je psáno, že obce a neziskovky
– spoluúčast 90 %. Tam by mělo být 90 % dotace
a 10 % spoluúčast. Je to tam přehozené.
Místostarostka paní Alena Vondrová: To bylo
myšleno tak, že 90 % se dostane.
Zastupitelka slečna Petra Therová: Možná
aspoň do „kecafonku“ dát nějakou zprávu, že
tam je chyba. (Více zastupitelů hovoří současně,
domnívají se, že to všichni pochopí.) Není to
logické, ale kdo o tom nic neví, tak ho to může
zarazit. (Hlas: Pokud člověk ví, že 10 % je spoluúčast, tak už ho ani nenapadne, že by to mohlo
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být opačně.) Já jsem také hasiče naverbovala, že
podáme něco, a ten mi ráno zběsile píše SMS:
Cos nám to včera povídala, 90 % musíme dát
spoluúčast.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Ne, že tam je
nějaká chyba pravděpodobně, jak to je. Také
jsem to chápal, protože jsme se o tom bavili.
(Hlas: Původně jsi to pochopil správně.) Ale aby
to pochopili i ostatní.
Starostka paní Míla Kavánová: Dobře, budeme se to snažit nějakým způsobem napravit.
Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Já bych chtěl
říci, že jsme jako fotbalisté jednali s OV ČSTV
o vybavení tělocvičny, říkali, že nám nedají
peníze, nicméně když řekneme, co potřebujeme
koupit, tak nám to koupí. Je potřeba speciﬁkovat, co budeme chtít, ale musíme to speciﬁkovat
dohromady. My si něco řekneme a bude to tam
čtyřikrát a něco bude chybět.
Starostka paní Míla Kavánová: Vzhledem
k omu, že žádáte jako fotbalisté, tak určitě
branky a nevím, co k tomu je potřeba, já fotbal
nehraji.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Oni nabízejí daleko víc než jenom branky. (Poznámka
paní starostky: Do kolika tisíc?) Je třeba se sejít,
dát dohromady nějaký seznam a poslat to do
Semil.
Starostka paní Míla Kavánová: Potřebuješ
k tomu víc lidí než mě?
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Potřebuji
k tomu seznam, z kterého by bylo patrné, co se
přestěhuje ze stávající tělocvičny – aby to tam
nebylo.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Totéž pravděpodobně Sokolové, ti také říkali, že na dotaci
seženou nějaké věci za volný vstup do tělocvičny.
Místostarostka paní Alena Vondrová: My tu
jsme, my si píšeme. (Hlas: Když se nevidíme.
– Paní starostka: Do kdy si dopíšete, aby bylo
jasno.) My jsme si dneska dopsaly. (Poznámka
paní starostky: Vám už to je jasné.) Ano. My
žádáme o stožáry na sítě a sedátko – kvůli volejbalu. – Poznámka pana ing. Jirouše: Na cvičení
nic?)
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Pokud
chceš tělocvičnu ozvučit, abychom mohli dobře
cvičit na aerobik.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Dobře, zítra
se stavím.
Starostka paní Míla Kavánová: Zítra se prosím
tě stav. V kolik hodin? Zavolej. Dopoledne tady
nejsem. Ještě někdo další? Pan Čížek.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Chtěl bych upo-
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zornit, že by se měl oslovit – asi paní starostkou
– správce konkurzní podstaty kosťovárny, opět
tam přibývá – a rapidně - odpadu. To je hrozné.
Dneska jsem tam rozvážel noviny, tak jsem si
toho všiml. Aby nám to nedali třeba k úhradě.
Starostka paní Míla Kavánová: Ohledně kosťovárny mě volají týdně dva, tři lidi, ptají se mě,
v jakém je to stavu – jestli o to mají zájem nebo
jestli to někde hlásí, že tam je skládka. Odkazuji
je na správce konkurzní podstaty.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Podej
oznámení na Policii České republiky o založení
černé skládky neznámým pachatelem, ať se s tím
zabývají. (Více zastupitelů hovoří současně.)
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Dále předkládám
žádost pana Václavíka Ladislava, nad nádražím,
jestli budou ještě dvě, tři fůry, myslím, že ještě
něco máme.
Pan Radek Šír: Mám velký seznam požadavků
na opravy cest. Podívám se na to, mám toho
hodně.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Na té opravě
se podílíme jenom dovozem, nebo to dělá pan
Václavík sám? (Poznámka pana Šíra: Sám.)
Takže jenom dovozem.
Starostka paní Míla Kavánová: Máme žádost,
bude se to řešit.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Tam je teď zakázán průjezd z obou stran.
Starostka paní Míla Kavánová: Máte ještě
někdo nějaký bod? Pan Jirouš.
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: Já bych se
chtěl vrátit k tomu minulému zasedání a k tomu
zápisu. Vím, že jsem se k tomu měl vrátit hned
po zahájení, nicméně jsem teď sledoval, kdo se
hlásil, kdo se nehlásil, jestli bude všechno v zápise nebo nebude v zápise. Když už jsme jednou
vytvořili nějaké pravidlo, že to, co někdo řekne,
aniž dostane slovo, nebude uvedeno v zápise,
tak by se to mělo dodržovat, čili poznámka, že
jsem hříšník, že jsem neroznesl noviny, se rozhodně do diskuse nehlásila. Že jste nenapsali to,
o čem jsem diskutoval do zápisu, eventuálně se
to dostalo do úst někoho jiného, dejme tomu, to
skousnu, ale když už účelově něco vymyslíme,
tak budeme dodržovat.
Starostka paní Míla Kavánová: Ještě někdo
něco? Pan Řehořek.
Pan Jan Řehořek: Já bych se chtěl zeptat k tělocvičně – kdy to bude hotové?
Starostka paní Míla Kavánová: Kolaudace
tělocvičny I. etapy je 5. 6. v 9 hodin, to znamená
jenom hala. Etapa č. II má být dokončena podle smlouvy se stavební ﬁrmou Dolce Vita ČR
31. 12. 2008. O etapě č. III se jedná, je rozpracována žádost na Ministerstvo ﬁnancí ČR, aby to
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šlo ze státního rozpočtu, kde musí být podána
žádost do konce května letošního roku, abychom získali peníze na příští rok.
Pan Jan Řehořek: Kdo bude potom ﬁnancovat
provoz? To by mě zajímalo.
Starostka paní Míla Kavánová: Provoz tělocvičny, protože tělocvična je součástí základní
školy, bude hrazen z rozpočtu obce, protože
náklady na provoz základní školy hradí obec.
Pan Jan Řehořek: Pozastavuje se nad tím, jak
to škola utáhne, vyslovuje obavu nad tím, aby
se tělocvična stejně jako obecní byty neprodala
s prodělkem.
Starostka paní Míla Kavánová: Lyžařský vlek
nám něco vydělal, když byl sníh.
Pan Jan Řehořek: Když byl sníh. Ale nedodělal
se zase. Zase se to nedotáhlo.
Starostka paní Míla Kavánová: Nebylo z čeho,
nebyl sníh.
Pan Jan Řehořek: Ono by bylo, neříkejte, vždyť
v Hrabačově byl sníh až do dubna.
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Ale oni
sněžili, to není jenom hrabačovský, to je něco
úplně jiného, to se nedá srovnat s našimi podmínkami.
Pan Jan Řehořek: Jak to, že ne. Vždyť je to na
rovině, ani tam mají sněhu a my, když je mráz,
tak nesněžíme. Já nevím, jak je to možné.
Zastupitelka paní Zdena Petrušková: Ale oni
nemají jeden jediný vlek, oni mají dalších šest.
Oni na to mají. Oni si na to vydělají.
Starostka paní Míla Kavánová: Pan Klikorka
se hlásí.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Já to opravím.
Tuto zimu se zasněžovalo, jak to šlo, bohužel máš
pravdu, není to zasněžování dokončené, tudíž se
nedá zasněžovat tolik, co by bylo potřeba.
Pan Jan Řehořek: Je třeba do toho něco vrazit,
ať se to dotáhne, ať to vydělává.
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Stejně jako
se teď nacpaly 3 miliony, nebo se brala půjčka
na tělocvičnu, kdyby se ta půjčka udělala před
třemi, čtyřmi lety, vzala se půjčka 3 miliony na
dodělání vleku, nemuselo to být ani tolik, dojelo
se to zasněžení až nahoru, osvětlení až nahoru, tak ty peníze mohly být dávno zpátky. Já to
vidím v tom, že stejně tak, jak byla chuť nacpat
teď do tělocvičny 3 miliony, když se tam získaly
nějaké další, kdyby ta chuť byla před 3 – 4 lety,
dát je do vleku, jako že se to neudělalo, tak ten
vlek fungoval úplně jinak, ten vlek mohl vydělávat peníze, neříkám jaké, ale o mnoho větší obci
a obec mohla být vysmátá.
Pan Radek Šír: Na vleku máme pouze jedno dělo a jedno … (Hlas: To je to, co říkám.)
Dokonce se nám podařilo všechno zasněžit,
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bylo to všechno udělané, v lednu potom napadl
sníh, ale lidi nepřišli. Já nevím, proč lidi nepřišli,
podmínky měli úplně ideální. (Několik zastupitelů hovoří současně.)
Zastupitel pan Tomáš Klikorka: Chybí
dosněžení až nahoru. Ten kousek, to je málo
podle mě.
Pan Jan Řehořek: Já bych se chtěl ještě jednou
zeptat – co uděláte, aby se už takové prodělečné
akce nestaly? Víte, jak to je normálně ve ﬁrmě.
Ve ﬁrmě jsou lidi nějakým způsobem zainteresováni. Já bych dal návrh. Nebo – ne návrh,
nedám návrh, ale ideální by bylo, že pokud tady
vytvoříte nějakou hodnotu, musíte vědět, že dětí
je čím dál tím míň, to asi víte, každý rok jsme
měli problém, jestli se ta škola zavře, nezavře,
takže dávat to ke škole, je problém, aby se to
uﬁnancovalo. Aspoň si to myslím já. Takže vy
to určitě dobře víte. Jak jsem mluvil o té zainteresovanosti, dobře, když vy jste udělali hodnotu,
to další zastupitelstvo to prodá, tak co vznikne?
Buďto prodělek nebo zisk. Tak buďto se budete
všichni také podílet na tom zisku, nebo na prodělku.
Zastupitel pan Marek Kulhavý: Pane Řehořku,
ta tělocvična se nemůže prodat, protože tam je
dotace ze státního rozpočtu, tam jsou dost drsná
pravidla, jak se s tím majetkem potom nakládá.
(Hlas: 5 let. – Hlas: 10 let.) To nevím. Pokud by
obec nebyla schopna uﬁnancovat školu 10 let,
tak to snad ani nejde. (Více zastupitelů hovoří
na toto téma současně.)
Starostka paní Míla Kavánová: Nikdo nezavře
naši školu. Nikdo nezruší naši školu. (Hlasy:
Jenom my.) Můžeme ji zrušit pouze my. Ani
kraj, ani nikdo jiný ji nezruší. My ji zrušíme
jenom v tom případě, že nebudeme mít na její
provoz.
Pan Jan Řehořek: Ale je to možné.
Zastupitel pan Jaroslav Čížek: Pokud můžu říci
ještě slovo k tomu, co pan Řehořek říkal? (Souhlas.) Tady to bylo podloženo všemi volebními
stranami, všichni to měli ve volebním programu, že tělocvičnu podpoří. To znamená široká
veřejnost – hasiči zastupují širokou veřejnost.
Sokolové totéž. Všichni to měli v programu.
Všichni s tím souhlasili, měli to podpořené
svou členskou základnou. To je u hasičů – já
nevím – 70 % občanů této obce. Aspoň každý
má v rodině nějakého hasiče. Ti všichni s tím
souhlasili. My jsme s tím všichni v Poniklé souhlasili.
Pan Jan Řehořek: Já se toho děsím.
Zastupitel pan Josef Bekr: Pokud můžu
odpovědět?
Starostka paní Míla Kavánová: Už by to mělo

Pod horami - květen - červen
spět ke konci.
Zastupitel pan Josef Bekr: Tady se totiž jedná
o celkové hospodaření obce. Proto se teď bavíme o Drobných službách. Já vím, že je nepopulární prodávat něco za 50 % odhadní ceny, je
populární dát to za 15 %. Není populární zvýšit
vodné a stočné, ale to všechno jsou věci, na které byly …. My bychom se měli zamyslet, jestli
ta obec někam půjde … (Více řečníků hovoří
současně.)
Pan Jan Řehořek: Já jsem jako jediný chtěl
v minulém zastupitelstvu ty byty prodat za jiné
ceny. Já vím, co to je, když na mě řvalo 60 lidí.
Já vím, že bych byl populární za 15 %. (Přerušen
paní starostkou.)
Starostka paní Míla Kavánová: Máte ještě někdo něco dalšího do diskuse? (Nikdo se
nehlásí.) Poprosím pěkně pana ing. Jaromíra
Jirouše o usnesení.

 =É9ć5
Zastupitel pan ing. Jaromír Jirouš: To bude asi
zmatek. (Veselost.)Návrh usnesení 11. zasedání
Zastupitelstva obce Poniklá, konaného 15. května 2008 od 18 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Poniklá:
Zastupitelstvo obce schvaluje program 11.
zasedání zastupitelstva konaného ve čtvrtek
15. května od 18 hodin v zasedací místnosti
obecního úřadu s přehozením bodů č. 3 a č. 4.
Zastupitelstvo obce pověřuje pro 11. zasedání
zastupitelstva obce pány Josefa Bekra a Miloše
Holubce ověřovateli zápisu, zapisovatelem paní
Evu Jaklovou a navrhovatelem usnesení ing.
Jaromíra Jirouše.
Zastupitelstvo obce schvaluje činnost rady od
12. února do 28. dubna 2008.
Zastupitelstvo obce ruší své usnesení č. 27/06 ze
dne 14. 12. 2006.
Zastupitelstvo obce odkládá prodej bytů
v čp. 319 do doby místního šetření, které proběhne nejpozději do 31. května 2008.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej bytů
č. 263/1 a 272/4 prostřednictvím realitní kanceláře.
Zastupitelstvo obce odkládá prodej pozemku
parc. č. 453/2 v k. ú. Poniklá, jeho části, do doby
prodeje bytů v čp. 319.
Zastupitelstvo obce odkládá pronájem nebo
prodej pozemku parc. č. 94 v k. ú. Poniklá do
doby, až proběhne schůzka s nájemníky v čp. 55
a okolí.
Zastupitelstvo obce schvaluje odprodej pozemku č. 1659/8 v k. ú. Poniklá manželům Vondrovým za cenu 20 Kč/m².

Zprávy z obce
Zastupitelstvo obce schvaluje celoroční hospodaření obce za rok 2007 a závěrečný účet obce za
rok 2007 včetně zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření č. j. SM/obce/36 s výhradou nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku hospodaření za rok 2007 a přijímá toto opatření: provést inventarizaci a evidenci věcných břemen.
– To druhé opatření, které je tady připraveno,
je už splněno.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí se zněním dokumentu Regulace rozvoje středisek Krkonoš.
Tento dokument je třeba upravit.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí účast v soutěži Vesnice roku 2008.
Víc poznámek nemám.
Zastupitelka paní Květa Kavánová: Chtěla
bych navrhnout, aby bylo doplněno, že zastupitelstvo obce bere na vědomí proběhlou diskusi
zastupitelů o činnosti Drobných služeb. Ta tady
proběhla.
Starostka paní Míla Kavánová: O tom se nedává hlasovat, bereme to na vědomí.
Já děkuji všem za přítomnost. Děkuji občanům,
že si na nás udělali tři hodiny času, vím, že to je
někdy ubíjející, ale jsme rádi, když občas přijde
někdo jiný, než jen my zastupitelé.
(Jednání skončeno v 20:55 hodin.)
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běhla další schůzka v areálu bývalého podniku AKROKRM, „Kostivárna“. Rozmáhá se
nám zde černá skládka, ukrást už snad není
co. Zástupci ČIŽP, MěÚ Jilemnice, odboru
životního prostředí, zástupce soudu a dalších
zkonstatovali, že bohužel není možné tento
problém v nejbližší době vyřešit. Objekt stále
nemá vlastníka, je to již 7 let od tragické smrti
bývalého majitele. Střízlivý odhad soudního
znalce do vyřešení této kauzy byl jeden rok
a více. Protože jsem v areálu zahlédla i žluté pytle na plasty z domácnosti, stavební suť,
koberce, … opětovně informuji všechny, kteří mají takovýto odpad, že žluté pytle patří na
sběrná hnízda, větší odpad Vám na požádání
odvezeme, lepenka patří také do velkoobjemového odpadu, nejedná se o odpad nebezpečný.
Pokud se bude jednat o větší množství (např.
přestavba domu) je třeba si objednat kontejner, s jehož objednáním, dovozem a vývozem

Vážení spoluobčané,
V tomto čísle časopisu nebudu rozebírat,
co vše jsme za tyto dva měsíce dokázali, pouze
se omezím na prosbu o Vaši pomoc. Již spousta občanů byla okradena, ať už jsou to peníze,
odložené železo za domem, nebo drahocenný
volný čas. Řádí nám tu několik skupin, které
nemají nic jiného na práci, než tipování vhodných předmětů pro krádež, nebo nakupování
alkoholu a následné ničení všeho, co se jim přimotá do cesty. Vzhledem k tomu, že si vážím
všech, kteří poctivě chodí do práce, těch, kteří si ještě najdou čas na vedení dobrovolného
kroužku, či se snaží udržovat pořádek v okolí
svého domu, není mi počínání těchto vyvrhelů
lhostejné. Bez Vaší pomoci to ovšem nezvládnu. Na odstavných místech po obci parkuje
přes den i noc bílý ﬁat s posádkou, která vyhlíží,
kde je co „dobrého“. Policie ČR již o tomto vozidle
byla informována a sdělila
nám, že jsou to známé ﬁrmy.
Vínový favorit, který do vsi
zavítá také občas, samozřejmě vybaven károu, nevěstí
nic dobrého. V případě, že
budete svědky nakládání
Otvírací doba
železa či jiných věcí posádkou tohoto vozu, okamžitě
Prázdniny 08
]iŉt
volejte 158. Pokud pořídíte
fotograﬁe, tím lépe. PodnaPo
11 - 19 hod
14 - 19 hod
pilým a neslušným neprodávejte alkohol. Ve svém deliÚt
11 - 19 hod
14 - 19 hod
riu vymýšlejí úžasné věci,
St
11 - 19 hod
14 - 19 hod
jako počmárání a poničení
čekáren, střepy roztroušené
ÿW
11 - 19 hod
14 - 19 hod
po volně přístupných mísPá
11 - 21 hod
16 - 22 hod
tech, převrácené a rozbité
popelnice a koše, vyvrácené
So
11 - 23 hod
14 - 23 hod
ploty, rozbité dopravní značení, … Nemohu být všude,
Ne
11 - 19 hod
14 - 19 hod
ale pokud mi pomůžete,
můžeme společně spoustu
0RåQRVWSRVH]HQtVNXSLQ9SĜtSDGČ]iMPXRÄDNFLQD
věcí zmírnit, či se jich zbavit
WHUPtQ³YROHMWHSURVtPQDWHO7ČãtPHVHQD
vůbec.
9DãLQiYãWČYX
Na konci června pro-

Bahýnko znovu
v provozu
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Vám rádi pomůžeme. Odvoz si ale tentokráte
platíte sami. Při přestavbě domu je to ovšem
zanedbatelná položka. I v tomto případě platí stejná prosba jako u problému předešlého.
Nepodílejte se na věcech, které nejsou správné. V případě, že v areálu „Kostivárny“ budete svědkem nějakého rozruchu, volejte 158.
Děkuji za pomoc.
Míla Kavánová
starostka obce

1iYåWĈYDSDQDSRVODQFH-
9RQGUXåN\Y3RQLNOp
Pan poslanec Josef Vondruška nás poctil
návštěvou v sobotu 24. května. Díky jeho silným ramenům obec Poniklá vybojovala 13
milionů na stavbu školní tělocvičny. Z nové

stavby byl pan poslanec ohromen. Už tam
viděl pořádané zápasy, plesy, zábavy a koncerty. Společně jsme se shodli na našem postoji
k tzv. porcování medvěda. Bohužel, jiná cesta
k získání takovýchto prostředků s minimálními náklady, které projektu předcházejí, neexistuje. Slíbil pomoc při získání dalších kontaktů
na odborné pracovníky KÚLK, kteří mi mohou
poradit s možnostmi získávání ﬁnancí na projekty, které máme již připraveny. Tento slib
již splnil. Slíbil pomoc se získáním ﬁnancí na
poslední III. etapu – zázemí tělocvičny. Během
okružní cesty po obci jsme probrali společně s paní místostarostkou i manželkou pana
poslance spoustu dalších věcí, které jsou spojeny s funkcí poslance. Zrovna v tuto sobotu
proběhlo několik šotů jak v rádiích, tak v televizi, ohledně minulosti právě pana Vondrušky.
Obvinění nese statečněji, než jeho druhá polovička. Opět jsme se shodli na tom, že nyní není
žádné další skandální téma, které by uspokojilo veřejná média, a tak se vrátila k věci, která
již byla započata. V současné době, jak všichni
víte, se minulost pana poslance Vondrušky stala opět nezajímavou. Pana poslance si vážím,
protože splnil vše, co slíbil a nabídl i pomoc
další. Dívám se na něho jako na člověka, který plní dané slovo a jeho politická příslušnost
a minulost mě nezajímají.
Míla Kavánová
starostka obce

1RYiKDODY3RQLNOpGRNRQĀHQD

Pana poslance si vážím, protože splnil vše, co slíbil a nabídl i pomoc další.
foto: OÚ Poniklá

Není to tak dlouho, co byly na akci „Přístavba sportovní haly k ZŠ Poniklá“ zahájeny
stavební práce. Přesně 5. 9. 2007 bylo investorem, obcí Poniklá zastoupenou starostkou
obce, předáno staveniště dodavateli stavby,
ﬁrmě DOLCE VITA s.r.o. Ústí nad Labem.
První ze tří částí stavby je za účinné pomoci
pracovníků ﬁrmy Janda k 23. 6. 2008 dokončena a zkolaudována. Nebyla to maličkost,
protože jen tato hala byla při výběrovém řízení
oceněna dodavatelem včetně DPH na 10 218
mil. Kč. Zatím je prováděna refakturace provedených prací objektu „Hala“ a přesná částka za provedené práce bude známa později.
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Vnitřní rozměry haly jsou 30 x 16 m, výška do
stropu je 7 m. Osvětlení haly tvoří 51 ks zářivkových svítidel. V průběhu stavebních prací
byly provedeny změny, které znamenají zlepšení ve prospěch stavby. Viditelné jsou střešní
odvětrávací turbiny a ventilační mřížky ve štítu objektu, včetně přisávání pod okraji střechy,
aby se zamezilo rosení mezistřešního prostoru,
který je ve hřebeni 3 m vysoký. Krytina bonský
šindel je nahrazena namísto tvarovek přivařovanými pásy.
Méně viditelné bude odvedení dešťových
vod ze střechy. Namísto projektovaného svodu
do potrubí splaškové kanalizace budou tyto
vody přivedeny do stávající vodovodní šachty příkopovými tvárnicemi. Do šachty je již
povrchově svedena voda z potůčku od hasičské
zbrojnice a další svod bude napojen do drenážního systému podél základů budovy stávající
školy. Pouze jeden svod, a to ze střechy objektu „Šatny“, je sveden do splaškové kanalizace
před objektem. Vnitřní úpravy jsou v navržené
skladbě parketové podlahy, která je nahrazena
pružnou podlahou s krytinou MARMOLON.
Je podobná gumové podlahové krytině typu

Zprávy z obce
Zlinolit, ale v trochu lepší kvalitě. Tato pružná podlaha bude vyhovovat hlavně dětem při
sportovních hrách a tělocviku. Na obvodových
stěnách je namísto dřevěného palubkového
obložení, velmi hlučného při nárazu míče,
provedeno nalepení zátěžového koberce, včetně místnosti nářaďovny. Nadměrná hlučnost
větracích ventilátorů byla snížena na povolenou hodnotu 3 stupňovým regulátorem s tím,
že je ﬁrmou EKOLA s.r.o. která měření hluku
prováděla, doporučeno ventilátory zapínat na
nejvyšší stupeň v omezeném čase v denních
hodinách. Na oknech jsou místo ocelových
sítí v rámech sítě textilní, vzhledově i funkčně
lepší. Samozřejmostí je vybavení haly tělocvičným nářadím jako jsou tyče a lana na šplhání,
skládací hrazda, kruhy a koše na košíkovou,
ribstole, ve vyznačeném hřišti sloupky na sítě
pro volejbal, tenis a branky pro ﬂorbal.
Vnější vzhled dnes kazí část vnější omítky
a pouze hrubě omítnutá vysoká čelní stěna,
kde má být ještě postavena doplňková budova,
dříve nazvaná „Ubytovna“.
Snaha paní starostky a dalších pracovníků obce je zajistit dotaci i na tento třetí objekt

Tato pružná podlaha bude vyhovovat hlavně dětem při sportovních hrách a tělocviku.
foto: OÚ Poniklá
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a vzhled těchto tří objektu dokončit. Závěrem
bych chtěl konstatovat, že mnohé okolní obce
mohou obyvatelům obce Poniklá a žákům
jejich školy v dobrém závidět možnost sportovního vyžití. Nezáviděníhodná je ﬁnanční
obecní zadluženost, i když ve prospěch obyvatel..
Bohuslav Šír
autor příspěvku je technický dozor stavby

3RKiGNRYìOHV

starostka obce

Děkujeme všem, kteří se s obrovskou vervou pustili do přípravy naší tradiční akce, kterou je Pohádkový les, na níž se podílejí všechny
spolky v obci. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podílejí na jeho organizaci, pohádkovým bytostem a také sponzorům - ﬁrmě
SINGING ROCK, paní L. Kučerové a ﬁrmě
RAUTIS.

=ODWiSRSHOQLFH
V letošním roce jsme byli jako obec oceněni v soutěži Zlatá popelnice 2007. Liberecký
kraj se umístil na druhém místě v množství
vytříděného odpadu na obyvatele v celé ČR.
Naše obec se umístila na 8. místě v kategorii
obce, což z cca 240 obcí libereckého kraje je
velmi hezké umístění. Příkladem nám jsou
Paseky nad Jizerou, které zvítězily. Nejlepší
sběrači tříděného odpadu v ZŠ Poniklá vyrazili
do Pece pod Sněžkou do zábavního parku, kde
si vyzkoušeli jízdu na bobové dráze, na skluzavce, či proskákali několik desítek minut na
trampolíně. Poté se vydali na Sněžku.
Děkuji všem, kteří se odpovědného třídění
plně účastní.
Míla Kavánová
starostka obce

OÚ Poniklá

Naše obec se umístila na 8. místě v kategorii obce.
foto: OÚ Poniklá
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6RXWĈç9HVQLFHURNX
Ve středu 4. června navštívila naši obec
hodnoticí komise soutěže Vesnice roku 2008.
Opět musím poděkovat zástupcům dobrovolných spolků a organizací, kteří se připravili
na schůzku s členy komise, představili činnost
svého spolku a vydrželi přes hodinu čekat na
návrat hodnotících, kteří se zatím kochali krásami naší obce. Přijměte naši omluvu. Je velmi
těžké odhadnout, kde se členové komise zastaví, kde se zdrží oproti našemu plánu apod.
Děkuji také Krakonošovi, který opětovně sklidil největší obdiv nejen členů komise.Výsledky
soutěže zatím nejsou oﬁciálně vyhlášeny, proto
nemohu prozradit, co již vím… ale dozvíte se
to už brzy.
Míla Kavánová
starostka obce

6.UDNRQRåHPXSRĀtWDĀH
Tak přece jenom tu máme lidičky, kteří se
chtějí vzdělávat. To je fajn. Díky poměrně velkému zájmu budou na podzim otevřeny kurzy.
Jaké a kdy přesně se včas dozvíte. Přednostně
budou osloveni ti, kteří se prezentace 20. května zúčastnili. Děkuji také všem, kteří vyplnili
dotazníky a donesli je na OÚ. Byly odeslány
příslušné ﬁrmě, tak uvidíme, co nám to přinese.
Míla Kavánová
starostka obce

8SR]RUQĈQt
Den 10. července je nahlášen jako začátek
rekonstrukce silnice III. třídy Poniklá – Jilem.
V první řadě bude probíhat oprava propustí.
Pokládka povrchu si ovšem vyžádá uzavření

Ukázkový kurz práce na PC se uskutečníl v prostorách zasedací místnosti OÚ Poniklá..
foto: OÚ Poniklá
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silnice přes den. Bude se jednat zhruba o jeden
týden, kdy v ranních hodinách bude průjezd
uzavřen a znovuotevřen v odpoledních hodinách. Je to určitě komplikace, ale myslím, že
se to zvládnout dá. Přesný termín bude ještě
upřesněn. Konečně se tedy přívlačtí dočkají
pěkné silnice, čehož nedocílili jednotlivci hulvátskými telefony se zaměstnanci obce, ale ti,
kteří podepsali petici, předložili ji hejtmanovi
a vyjednávali s KÚLK. Doufejme, že dříve, než
začneme registrovat připomínky ohledně provozu při rekonstrukci, budoucí údržby příkopů a okolního porostu a zimní údržby, alespoň
někteří vyjádří spokojenost s jízdou po nově
zrekonstruované silnici.
Dne 1. července zahajuje provoz obslužný
objekt Bahýnko. Výběrové řízení na pronájem
tohoto objektu vyhrála paní Marie Fišerová.
Jaké služby nám nabídne, to je překvapením.
Proto se určitě všichni přijďte podívat do sportovního areálu HOMOLE.
Míla Kavánová
starostka obce

9ROQpSREtKiQtGRPiFtKR]Ytstarostka obce
ĖHFWYD
Opětovně upozorňuji, že v obci platí
vyhláška o zákazu volného pobíhání domácího zvířectva na veřejném prostranství. Několik
adeptů na správní řízení a zaplacení pokuty již
zde máme. Jedná se o majitele černého ratlíka,
černohnědého ratlíka, dvou vlčáků, pískově
hnědého většího ratlíka,… Jak k tomu přijdou
ti, kteří žádného mazlíka nevlastní a přesto
denně uklízejí hromádky před svým domem.
Neberte toto upozornění na lehkou váhu, při
dalším opakovaném porušení Vám bude již
vyměřena pokuta.
Míla Kavánová
starostka obce

1HP\VOHPHMHQRPQDVHEH
Je tomu přesně rok, co obec žádala prostřednictvím místního zpravodaje občany
o omezení sekání trávy a řezání v neděli. Že se
místní občané s radostí pouštějí do závodního
sekání právě v onen inkriminovaný den, to
mne nepřekvapuje, že křoviňáky bručí v některých případech do půl desáté večer v sobotu
a v neděli ráno zase pokračují až do večera, že
i důchodce v pět odpoledne u naší návsi „celej
spocenej dře křoviňák co to dá“, to už si musí
všichni svatí, co jsou v kostele, klepat na čela.
A cirkulárka řve, ať to každý slyší.
Z 90% to jsou lidé, kteří mohou tento svůj
nedělní koníček pěstovat kdykoliv jindy. Neuvědomují si, že žijí ve společenství obce a měli
by brát ohled na své spoluobčany. Ve vyspělých
zemích to nikoho ani nenapadne. Čím to asi
bude? Buď mají zdravý rozum, zákony, a nebo
obojí!!!
Jenom nechápu, jak je možné, že v tomhle šílenství, které se každý rok stupňuje, naše
netolerantní občany podporují nejvyšší přestavitelé obce. Vesele vytáhnou svoje „motorizované“ miláčky, kteří se už celý týden těší, až
v neděli zase ožijí. Někteří z místního nejmenovaného spolku se domluví a společně uspořádají hromadné rámusení sekaček na malém
hřišti. Ani si neuvědomují, že se zařazují mezi
další netolerantní sobce v obci, a že jsou mezi
námi lidé, kteří si po šesti dnech rámusení
chtějí užít trošku klidu alespoň v neděli.
Tímto bych chtěl požádat všechny ponikelské občany, buďte prosím tolerantní k vašim
sousedům, i k těm, co vašimi sousedy nejsou
(dostřel křoviňáku minimálně 500 m). Omezte
křoviňáky, cirkulky, motorové sekačky a pily,
pokud to není nutnost, a nemějte tuto činnost
jako nedělní rituál. Děkuji!!!!
Zastupitele a radní už neprosím, ti by se
měli nad sebou zamyslet sami a trošku se zastydět, co že to letos předvádějí. Měli by jít občanům příkladem. Argument, že nemám jindy
čas, tak to je stejné, jako bych říkal nemám
zájem. Vždy je to jenom o „chtění“ a o dobré
vůli!!!!!
Jiří Jindřišek
zastupitel obce
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6SROHĀHQVNiNURQLNDDGDOåtR]QiPHQt
1RYtREĀiQFL3RQLNOp
Nejmladším občánkem obce Poniklá se
stala 19. května:
Julie Hnízdilová,
Šťastným rodičům gratulujeme, miminku
přejeme pevné zdraví, zdravý smích i pláč.

-XELODQWLYNYĈWQXDĀHUYQX
V měsíci květnu a červnu oslavili životní jubilea:
75 let - pan Josef Volejník
75 let - paní Jaroslava Jiroušová
80 let - paní Anežka Braunová
85 let - pan Ladislav Jirouš
Do dalších let přejeme hlavně zdravíčko
a spokojenost.

6YDWE\EtOpVWĖtEUQpL]ODWp
Sňatek uzavřeli pan Jaroslav Jirouš a paní
Ludmila Siváková, stříbrnou svatbu oslavili
manželé Miroslav a Eva Dobiášovi.
Oběma párům jen to nejlepší v další společné
cestě životem, dostatek tolerance, pochopení
a lásky.
Připravil obecní úřad

3RGĈNRYiQt
Každý z nás se setkává v běžném životě s arogancí a netečností. Ovšem, pokud nastane situace, kterou pomohou řešit nezainteresovaní,
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náhle čišíte optimismem.
2. června se nám přihodila nemilá událost dopravní nehoda, kdy do stojícího vozidla, ve
kterém seděly obě naše děti, naboural německý řidič. Naštěstí se nehoda obešla bez zranění. I přes tuto nepříjemnou situaci nás velmi
potěšila nezištná pomoc našich spoluobčanů,
neboť viník nehody neprojevil nejmenší zájem
o zdraví dětí, natož aby se alespoň omluvil.
O to více nás těší, že se v obci najdou ponikelští
se srdcem a rozumem na správném místě.
Velké díky patří p. Gembickému za pohotový
zásah a přivolání první pomoci. Dále pak Iloně
a Mirkovi Rónovým za pomoc našim dětem,
o které se postarali bezprostředně po nehodě.
V neposlední řadě nás potěšila pomoc školáka
Kryštofa Hájka, který sám od sebe pomáhal
při uklízení střepů a úlomků ze silnice.
Ještě jednou všem zúčastněným moc děkujeme.
Rodina Koldovská

2POXYD
V posledním čísle časopisu vyšel článek od
pana faráře Ivo Kvapila, který se do časopisu dostal jistým nedopatřením a zároveň bez
souhlasu autora článku. Tímto se panu faráři
omlouvám.
Míla Kavánová
starostka obce
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&RVHGĈMHY6'+3RQLNOi
ÔVSĈFK\PODGìFKKDVLĀĠ
Ve dnech 13. -14. 6. 2008 proběhlo ve Frýdlantu krajské kolo soutěže Plamen a soutěže
dorostu. Družstvo mladých hasičů z Poniklé
soutěžilo v obou kategoriích - smíšené družstvo
za starší děti a dámská část družstva i za dorost.
Největší naděje byla kladena na kategorii dětí šanci postoupit do republikového kola si nikdo
nechtěl nechat ujít. Celý tým nezklamal, podal
vyrovnaný výkon a i přes nápor konkurentů
z Frýdlantu v krajském kole zvítězil. Velkým
překvapením navíc bylo poté i vítězství v kategorii dorostenek, které nikdo nečekal.
S velkými očekáváními se celý tým vydal
na Mistrovství České republiky hry Plamen a
dorostu SH ČMS do Trutnova, které se konalo
od 2. do 6. července. Od 2. do 4. 7. probíhala soutěž Plamen - přes slibný začátek se nám
bohužel příliš nedařilo. Snad každý ze soutěžního družstva si v některé z disciplín vybral
svoji chybičku, případně nás zradil materiál.
Z 15 soutěžních týmů jsme se tak umístili na

9. místě - na
první pohled
možná ne tak
oslnivý výsledek, když si
ale uvědomíme, že se jedná o umístění
mezi družstvy
v rámci celé
České republiky - klobouk
dolů.
Ve dnech
5. a 6. 7. soutěž
dálepokračovala
kategorií dorostenců.
Dívčí
část „dětského“
družstva letos
dosáhla požadovaného věku pro

NAŠI BORCI
Linda Bekrová
9ČUND%XWXORYi
-LUNDýXUGD
/XNiã+ROXEHF
âiUND-LURXãRYi
Bára Kavánová
3HWUD3VRWRYi
)LOLS7RPDF
0iMD9iFODYtNRYi
'RPLQLND=HOLQNRYi

Útoky ve Frýdlantě byly opravdovým zážitkem pro každého fandu hasičského sportu.
foto: Marek Kulhavý
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tuto kategorii, v závodění se tedy
pokračovalo. Vzhledem k omu,
1$ä(32'Ė.29É'Ì
že za dorostenky dívky soutěžily
3$7ňÌ+/$91Ė1$ä,0
letos poprvé,brali jsme závod spí6321=25Ś0
še jako test. Po nečekaném vítězství ve Frýdlantu ale naše touha
Obci Poniklá
po úspěchu výrazně vzrostla.
ÀUPė526,03(;
Studená sprcha přišla však hned
na začátku, tam, kde by to snad
ÀUPė6LQJLQJ5RFN
nikdo nečekal - chyby v testech
znalostí nás odsunuly na spod+'.UDNRQRåśYUDQĀ
ní příčky. V dalších disciplínách
9ODGLPtUX7U\]QRYL
však tým nechyboval a umístil se
vždy nejhůře do čtvrtého místa.
V celkovém pořadí to znamenalo -LŉtPX-LQGŉLåNRYLPO
vynikající 5. příčku - a to se raději
$YåHPQDåLP
ani nechceme domýšlet, kde byIDQRXåNśP
chom se umístili, nebýt nešťastných testů…
Jsme rádi, že se dívkám takto podařilo

SDH Poniklá
zvládnout přechod z jedné
soutěžní kategorie do další
a těšíme se na budoucí vynikající výsledky!
Podrobné výsledky a videa
z Mistrovství ČR hry Plamen
a dorostu SH ČMS najdete
na internetové stránce www.
dh.cz.
Všem, kteří soutěžili, gratulujeme k jejich umístění
a přejeme hezké a zasloužené
prázdniny!
Bára Konvalinková a
Marek Kulhavý

Družstvo dorostenek se svým trenérem před slavnostním nástupem.
foto: Marek Kulhavý
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&RVHGĈMHY7-3RQLNOi
Kopaná - ponikelští žáci opět „Přeborníky“. Výsledky oddílu kopané TJ Poniklá v okresních
soutěžích v ročníku 2007/2008. TJ Poniklá měla v soutěžním ročníku 2007/2008 v okresních
soutěžích dvě mužstva: žáky - okresní přebor a muže - okresní soutěž.
Výsledky žáků – jaro 2008
Libštát
Poniklá
Rokytnice
Roztoky
Poniklá
Poniklá
Studenec
Mírová
Poniklá
Poniklá

Poniklá
Jablonec n/J
Poniklá
Poniklá
Semily B
Víchová
Poniklá
Poniklá
Horka
Vysoké n/J

1
5
0
0
0
2
0
1
1
19

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

4
1
3
12
1
0
1
2
0
0

Nejlepší střelci v jarní části : 8 – Votoček Radek, 7 – Šedý Stanislav, 6 - Votoček Miroslav,
5 – Simonides David, 4 – Michetschläger Milan, 3 – Hančar Lukáš, Novák Michal.
Tyto výsledky společně s výsledky podzimní části soutěže znamenají to, že naši žáci se opět
stali vítězi okresního přeboru žáků, gratulujeme.
Výsledky mužů - jaro 2008
Dolní Branná B
Poniklá
Zálesní Lhota
Benecko
Mříčná
Poniklá
Studenec B
Mírová B
Poniklá
Vysoké B
Poniklá
Rovensko B
Poniklá

Poniklá
Rokytnice B
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Víchová B
Poniklá
Poniklá
Horka
Poniklá
Košťálov C
Poniklá
Martinice

5
7
3
2
2
2
0
8
7
1
1
7
0

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

0
1
0
2
1
0
0
0
0
2
4
1
1

Nejlepší střelci v jarní části : 7 – Dobiáš Roman, 5 – Zimčák Tomáš, 4 - Kázmer Tomáš, 3 – Šír
Tomáš, 2 – Vinklář Petr.
Tyto výsledky společně s výsledky podzimní části soutěže znamenají to, že naši muži obsadili
osmé místo ze čtrnácti mužstev.
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Podzimní část ročníku 2008/2009 zahájí naši žáci 30. srpna 2008. Rozlosování žáků zatím
není k dispozici. Muži zahájí svojí soutěž 9. srpna 2008 s Víchovou B. Neoﬁciální rozlosování
mužů je následující :
kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

hrací den
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle
sobota
neděle

datum
9.srpen 2008
16.srpen 2008
23.srpen 2008
30.srpen 2008
6.září 2008
13.září 2008
21.září 2008
17.září 2008
5.říjen 2008
11.říjen 2008
19.říjen 2008
25.říjen 2008
2.listopad 2008

začátek
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
16,30
16,30
13,30
16,00
15,30
15,30
14,00

domácí
Poniklá
Mříčná
Poniklá
Poniklá
Horka
Poniklá
Mírová B
Poniklá
Košťálov C
Poniklá
Rovensko B
Poniklá
volno

hosté
Víchová B
Poniklá
Vysoké B
Tatobity
Poniklá
Studenec B
Poniklá
Rokytnice B
Poniklá
Zálesní Lhota
Poniklá
Benecko
Poniklá
za TJ Poniklá
František Václavík

3RNXV\RWXULVLWLNXY3RQLNOp
Od roku 2006 se pokouším přilákat místní
občany k pěší turistice. Proto jsem k dnešnímu
dni uspořádal 4 turisticko poznávací procházky. Jejich motiv zněl „Okolo Poniklé“ a jejich
trasy v délce zhruba 15 km vedly blízkým okolím naší obce. Mojí snahou bylo a do budoucna
i bude najít místa s krásnými výhledy na naši
obec i její okolí. Do dnešního dne se uskutečnily následující vycházky.:
10. 6. 06
9. 9. 06
26. 5. 07
31. 5. 08

„Poniklá západ“
„Poniklá východ“
„Poniklá jih“
„Poniklá sever“

účast 11 lidí
účast 19 lidí
účast 21 lidí
účast 14 lidí

Další vycházku do okolí Poniklé plánuji
na neděli 7. září 2008 se startem od budovy
obecního úřadu v 9,00 hodin ráno a její délka
bude opět asi 15 km.

Vedle pěší turistiky se snažím i o přilákání
místních občanů i k turistice na kole. Motivem
dosud uskutečněných „cyklovýletů“ byly rozhledny v okolí obce.
Dodnešníhodneseuskutečnily následující cyklovýlety :
1. 7. 07
22. 7. 07
2. 9. 07
17. 5. 08
14. 6. 08

Tábor (asi 65 km) účast 13 lidí
Kozákov (asi 60 km) účast 3 lidi
Žalý (asi 50 km) účast 10 lidí
Kozákov (asi 60 km) účast 4 lidi
Štěpánka (asi 50 km) účast 3 lidi

Další cyklovýlet plánuji na sobotu 20. září
2008. Kam pojedeme, zatím nevím. Rád bych
uvítal od případných zájemců o účast náměty
na možné cíle našich výletů. Současně bych
uvítal i případné připomínky k délce a termínu
našich výletů na tel. 604 728 420.
Ing. Jaromír Jirouš
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Okolo Poniklé
foto: J. Jirouš

Cyklovýlet na Štěpánku.
foto: J. Jirouš
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TJ Sokol Poniklá

&RVHGĈMHY7-6RNRO3RQLNOi
-HåWĈGVNìVOHWNYìURĀt]DORçHQtÿHVNRVORYHQVNp
UHSXEOLN\
V neděli, 22. června, se nadšenkyně a jeden
nadšenec z ponikelského Sokola zúčastnili Ještědského sletu. Koná se vždy 2 roky po Všesokolském sletu v Praze. Oprášili dva roky starou
skladbu a se stepy vyrazili do města. Nálada
byla výborná, i když při první secvičné většina
lítala mezi značkami jako včely po pár douškách medoviny. Nástup na konečné vystoupení byl trošku nervózní, ale samotné vystoupení
proběhlo bez velkých chyb. Prostě zase zazářili.
Mimo skladby, které již byly představeny v Praze, jsme měli možnost shlédnout i dvě zcela

nové, a to skladbu žactva s klobouky nazvanou
Bossa Nova a skladbu žen s kužely a šátky na
Malou noční hudbu od W. A. Mozarta. Krásné vystoupení předvedli cvičenci ze Slovenské
republiky na skladby skupiny Elán.

=KLVWRULH6RNROVNìFKVOHWĠ
Rok 1882 – První Sokolský slet, kde cvičilo najednou 750 mužů pod vedením M. Tyrše
a 40 družstev předvedlo obtížné cviky na nářadí. Praha viděla první slavný průvod 600 krojovaných Sokolů.
V roce 1891 se konal II. Slet při jubilejní
výstavě. Cvičilo již 2.600 mužů z 206 jednot.
III. slet roku 1895 – u příležitosti Národopisné výstavy – cvičilo na Letné 4.271 mužů,

Slet 1948 - L. Lepšová, I. Nechanická, R. Kocourková, J. Rychtářová, B. Hušková.
foto: archiv paní Nechanické
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700 dorostenců – jezdectvo.
IV. Slet roku 1901 – 6.705 mužů a poprvé
i 860 žen
V. Slet roku 1907 - 7.600 mužů a s kužely
2.500 žen. Z Poniklé se zúčastňuje 23 členů
v kroji, 10 občanů v občanském oděvu – Jednota má 95 členů.
VI. Slet roku 1912 – 18.000 mužů, 5.600
žen, 3.800 dorostu, 4.100 žactva. Z Poniklé 23
mužů, 10 žen, cvičí 6 mužů, 5 žen.
VII. Slet – 1920 – 20.088 mužů, 23.472 žen,
Sletová scéna „Stavba sochy Svobody“ jako
dík USA za pomoc ve válce. Výstava v umění
výtvarném.
VIII. Slet r. 1926 – cvičilo 140.000 Sokolů.
Již na Strahově. Přítomno bylo 825.000 diváků
z celého světa. Zimní lyžařská část byla v Jilemnici. Večer o Sletu vystupovala na Vyšehradské
skále Ema Destinnová v opeře „LIBUŠE“.
IX. Slet roku 1932 – Slet Tyršův – výročí
jeho narození. Lyžařské závody dorostu na
Benecku. Stadion na Strahově 17.000 cvičících,
65.000 účastníků v průvodu, 14.080 dorostenek, 14.000 dorostenců
X. Slet roku 1938 – 28.600 mužů, 28.650
žen. Krásné vystoupení dorostenek – prostné
„Přísaha republice“, scéna „Budovat a bránit“.
Nakonec všichni cvičící vytvářejí obraz republiky.
XI. Slet roku 1948 – 26. 6. z Poniklé odjíždí
10 žákyň, 7 chlapců, 12 děvčat, 6 mužů a 13
žen. Tento Slet měl ryze národní charakter se
vzpomínkami na T. G. Masaryka aj. Koncert
Smetanovy „Mé vlasti“ řídil Rafael Kubelík.
Vystupovaly ženy s kužely, sokolská jízda,

armáda.
Po tomto velkolepém Sletu nastává stagnace, sokolský majetek je odebrán. Po XI. Sletu
byl akčním výborem odstraněn starosta Sokola
a byla zřízena sokolská komise v čele s Dr. Alexejem Čepičkou. Bylo započato s jeho postupnou likvidací a zapojení do ČSTV.
XII. Slet roku 1994 – 12.000 cvičenců
XIII. Slet roku 2000 - na stadiónu Evžena
Rošického v Praze; XIII. Všesokolský slet, který je zařazen do programu Praha - evropské
město kultury 2000.
XIV. Slet roku 2006 – opět na stadiónu
E. Rošického v Praze, cvičilo 17.000 cvičenců,
z Poniklé 16 žen a 20 dorostenek.
I. Nechanická

7-6RNRO3RQLNOi9iV]YHR
SUi]GQLQiFKQD
1. Každý čtvrtek od 19,30 do nové tělocvičné haly na cvičení se Zdenou
2. Satori – „POUŤOVÝ KONCERT“ dne
25. 7. 2008
-pro skalní příznivce nabízíme i termíny koncertů v okolí obce: 5. 7. 2008 Jičín,
19. 7. 2008 „Krakonošovy letní podvečery“ v
Jilemnici v 18,30, 16. 8. 2008 Nová Paka
3. Divadelní spolek má zasloužené divadelní prázdniny
Všem přejeme krásnou dovolenou, hodně
kulturních zážitků a přijďte si zacvičit s námi.
L. Scholzová

Výsledky KVS žen 2007 - 2008
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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družstvo
TJ Turnov A
TJ Vysoké nad Jizerou A
SKP Česká Lípa A
TJ Sokol Mnichovo Hradiště B
TJ Bižuterie Jablonec nad Nisou B
TJ Jiskra Tanvald A
TJ Sokol Poniklá A
TJ Turnov B
VK Mnichovo Hradiště A

utkání
32
32
32
32
32
32
32
32
32

V
31
26
22
19
14
14
7
7
4

P
1
6
10
13
18
18
25
25
28

S
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
95:11
83:34
74:45
73:55
53:65
51:66
39:82
36:78
22:90

míče
body
2583:1687 63
2695:2252 58
2669:2306 54
2738:2664 51
2448:2593 46
2363:2566 46
2414:2770 39
2181:2602 39
2016:2667 36
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Úvod
Skončil nám další školní rok a nezbývá, než
se ohlédnout za uplynulými 10 měsíci. Díky
příspěvkům pana ředitele Vinkláře a žáků naší
školy můžeme být u toho i my. Tak se pojďme
podívat, co všechno se ve škole dělo. A komu
je to málo, může se více dozvědět na webových
stránkách školy: http://zs.ponikla.cz.
Marek Kulhavý

=iNODGQtåNRODSRPiKiGUXKìP
V hodině zeměpisu nám pan učitel Pospíchal pustil pořad z ČT 1 ,,Hurá škola“. Viděli

jsme díly, dělali si o nich poznámky a zapisovali si státy do slepých map. Hrozně nás to
zajímalo, co vše dělají děti v jiných státech při
hodinách, např. jak se učí matematiku, jaké
jazyky se učí a co vše ve škole mají a nemají apod. Když jsme sledovali jeden z pořadů
,,Hurá škola“, tak jsme viděli kluka, který říkal,
že mu při válce zemřela matka s otcem. Přišlo
nám ho líto, a tak jsme zašli za naším třídním
učitelem s návrhem, že bychom chtěli pomoci
peruánským školákům. Při hodině informatiky jsme se podívali na webové stránky a do
oka nám padla stránka ,,Nadační fond INKA“.
Nakonec jsme se s naší skvělou třídou dohodli,
že pošleme peníze na vybavení školy v Peru.
Dohromady jsme vybrali 2 500,- Kč!! Máme
dobrý pocit, že jsme mohli pomoci. Určitě to

Výstup na Sněžku.
foto: ZŠ Poniklá
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nebude poslední příspěvek na děti, a proto se
zkuste příště také připojit!
za VII. třídu
L. Dolenská, P. Zimčáková, M. Šolcová

Naše škola se také zúčastnila sbírky občanského sdružení ŽIVOT DĚTEM. Toto sdružení
pomáhá dětským oddělením nemocnic a dětským zařízením, která se starají o nemocné
děti. Prodejem reﬂexních pásků jsme pro Život
dětem získali částku 3628,50 Kč. Zvláštní
poděkování patří Filipovi Tomacovi a Milanovi Michetschlägerovi, kteří sbírku samostatně
organizovali.
T. Zuna

«$çQDYUFKRON\KRU
Jsem velice rád, že opět po roce na těchto
stránkách u hodnocení aktivity dětí naší školy při sběru recyklovatelného odpadu můžu
konstatovat, že ponikelské děti si našly dobrý
důvod pro třídění odpadu. V průměru každé
dítě naší školy vytřídilo a zhodnotilo 100 kg
odpadu! Dohromady deset tun odpadu! To už
je pořádná hromada. Možná jako Sněžka, kterou jsme s těmi nejlepšími (bohužel, některé

přemohla lenost) zdolali. A protože výstup na
naši nejvyšší horu není pro děti asi ta správná
odměna, tak se nejdříve ,,vyřádily“ v relaxparku v Peci pod Sněžkou na trampolíně, skluzavkách a především na bobové dráze.
Já myslím, že to byl dobrý důvod.
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

'REUìGHQ
Dobrý den,
tímto krátkým článkem bychom rádi poděkovali paní Vondrové, která nám 25. května
umožnila prožít zajímavý školní den. Sdělila
panu řediteli, že se bude konat na jestřabském
letišti soustředění vojáků, kteří skáčou z vrtulníku ruské výroby MI 17.
Vojáky jsme viděli v akci, mohli jsme se
jich na všechno vyptat a dostávali jsme zajímavé odpovědi. Jsou z celé České republiky, bylo jich okolo 50. Trénují dvakrát týdně.
Skáčou ve dne, v noci, do vody a i do ohně. Je
to velmi nebezpečné. Nejvyšší místo, odkud
mohou skákat, je 3600 m. n. m. a nejnižší 400
m. Padák je těžký 15 kg. Stojí okolo 100 000
Kč, ale mohou se sehnat i levnější. Z kulatých

Vojáky jsme viděli v akci, mohli jsme se jich na všechno vyptat a dostávali jsme zajímavé odpovědi.
foto: ZŠ Poniklá
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padáků skáče armáda.
Na jestřabském letišti jsme strávili celé
dopoledne a byl to pro nás všechny neobvyklý
zážitek.
Michaela Střížková, 9. tř.

*$/(5,(Ô63ć&+ğYHåNROQtP
roce 2007/2008
Eliška Holubcová
3. místo ve výtvarné soutěži „Krkonoše očima
dětí“
Petra Soukupová
2. místo v literární soutěži Krajské vědecké
knihovny v Liberci ,,Máj – měsíc poezie“
A. Nechanická, P. Zimčáková, M. Novák, A.
Třešňák a J. Zelinka
2. místo – okresní soutěž Hlídek mladých
zdravotníků
Š. Jiroušová, V. Butulová, M. Holubcová,

Téma
L. Berková, E. Vránová, T. Václavíková, P.
Nováková, V. Krausová a A. Farská.
1. místo – okresní ﬁnále ve volejbale
B. Kavánová, L. Bekrová, M. Holubcová, V.
Hožová, P. Klikorková a Š. Jiroušová
1. místo – okresní ﬁnále Poháru rozhlasu v
atletice v kategorii vesnických škol
A. Farská, P. Nováková, M. Harcubová, A.
Nechanická, T. Václavíková a E. Vránová
2. místo – okresní ﬁnále Poháru rozhlasu v
atletice v kategorii vesnických škol
L. Hančar, M. Holubec, M. Novák, M. Votoček, M. Psota, M. Šolc a J. Zelinka
1. místo - okresní ﬁnále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
M. Michetschläger, S. Šedý, V. Tomac, M.
Václavík, J. Danihelka a V. Koucký
3. místo - okresní ﬁnále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
M. Michetschläger, F. Tomac, V. Tomac, L.
Holubec a V. Koucký

foto: ZŠ Poniklá
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3. místo – okresní ﬁnále v atletickém čtyřboji
B. Kavánová, L. Bekrová, M. Holubcová,
V. Hožová a Š. Jiroušová
1. místo – krajské ﬁnále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
A. Farská, P. Nováková, M. Harcubová,
A. Nechanická, M. Šolcová, T. Václavíková
a
E. Vránová
2. místo – krajské ﬁnále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
L. Hančar, M. Holubec, M. Novák, M. Votoček, M. Psota, D. Simonides a J. Zelinka
2. místo - krajské ﬁnále Poháru rozhlasu v atletice v kategorii vesnických škol
Jiroušová Š.
1. místo - běh na 60 m na DOH v Turnově
2. místo – vrh koulí na DOH v Turnově
Hožová V.
1. místo - běh na 800 m na DOH v Turnově
Koucký V.
2. místo – vrh koulí na DOH v Turnově
Votoček M.
2. místo – běh na 60 m na DOH v Turnově
2. místo – hod kriket. míčkem na DOH v Turnově
Holubcová M.
3. místo - hod kriket. míčkem na DOH v Turnově
Řehořek D.
3. místo - hod kriket. míčkem na DOH v Turnově
Farská A.
3. místo – běh na 150 m na DOH v Turnově
Holubec L.
3. místo – skok vysoký na DOH v Turnově
Votoček M., Holubec M., Novák M., Psota M.
3. místo – 4x60 m na DOH v Turnově
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá
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Linda Bekrová - Gymnázium Jilemnice
Věra Butulová - Gymnázium Jilemnice
Jan Danihelka - ISŠ Vysoké nad Jizerou, autolakýrník
Marie Holubcová - ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obchodní akademie
Lukáš Holubec - Gymnázium Jilemnice
Pavel Holubec - ISŠ Turnov, kuchař
Veronika Hožová - Gymnázium Jilemnice,
sportovní příprava
Ondřej Jandura - ISŠ Vysoké nad Jizerou,
autolakýrník
Šárka Jiroušová - Gymnázium Jilemnice,
sportovní příprava
Pavla Klikorková - ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obchodní akademie
Petr Kocour - ISŠ Vysoké nad Jizerou, autotronik
Vojtěch Koucký - ISŠ a SOU Vrchlabí, zámečník
David Řehořek - ISŠ Vysoké nad Jizerou, autoklempíř
Michaela Střížková - ISŠ Vysoké nad Jizerou,
obchodní akademie
Miroslav Tomáš - ISŠ Semily, instalatér
Barbora Tomášová - Pedagogické lyceum
Litomyšl
Radek Votoček - ISŠ Semily, truhlář
A představte si, všichni byli přijati již při prvním přijímacím řízení!
Blahopřejeme!
Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá
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Soutěž

6RXWĈçSURPDOpLYHONp
Milé děti, milí čtenáři,
děkujeme Vám všem, kteří jste nám poslali správné odpovědi na hádanky. Celkem jsme dostali 9 správných odpovědí, ze kterých jsme jako vždy vylosovali tři výherce:
Poukázku na hodinovou vyjížďku na koni na Farmě Hucul získávají:
Výherci:
Kryštof Hájek,Poniklá 56
Tomáš Novotný, Poniklá 131
Marie Kozáková, Chotělice 111, 503 53 Smidary
Výhercům gratulujeme a přejeme jim hezký zážitek!
Správné řešení: 1G (potok), 2I (sirka), 3A (rak), 4B (dýmka), 5E (klobouk), 6O (housle), 7P
(duha), 8K (hřib), 9J (sklep), 10M (struhadlo)
Další soutěž je na první pohled složitá, ale nebojte se, vše vysvětlíme. Ve čtverci 4x4 políčka
jsou náhodně uspořádána písmenka české abecedy. Vaším úkolem je, sestavit z nich co nejvíce
slov podle následujících pravidel:
- slovo může začínat a končit kdekoli ve čtverci
- písmenka, která tvoří slovo, nemusí ležet v přímce, ale musí spolu sousedit buď stranou,
nebo rohem
- každé písmeno je možné použít v jednom slově pouze jednou
- slova musí mít minimálně 3 písmena, mohou být v jakémkoli použitelném (!) a spisovném
tvaru, zakázány jsou zkratky a jména.
Soutěžní mřížka:
Příklad správně:
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Příklad špatně:
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bojovní - dvojí použití
jednoho písmena v jednom slově
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Do slosování zařadíme všechny, kteří nám pošlou více než 10 slov.
Zvláštní odměnu získá ten, kdo vymyslí nejdelší slovo. Tentokrát
hrajeme o:
Adrenalinový zážitek s ﬁrmou Yellow Point
ze Špindlerova Mlýna
Odpovědi nám posílejte do 31. 8. 2008 na adresu marek@rautis.cz
nebo je nechte na Obecním úřadě.
Těšíme se!
soutěž připravila
Bára Konvalinková
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=GHQtĀNXSRQLNHOVNpKRRFKRWQtND
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Po dlouhých 16 (!) měsících měli ponikelští diváci možnost shlédnout v naší obci také
domácí představení. Do ponikelského divadelního sálu si obnovenou premiéru Žáčkování přišlo shlédnout téměř sto diváků všech
věkových kategorií. Ty nejmenší snad potěšily
mnohé postavičky ze zvířecí říše -namátkou
uveďme lenochody, mývaly, čmeláka, hlemýždě, rozličný kur, lišku, potkany, svatojánské
broučky a mnohé další… Ti starší pak zajisté
ocenili ostrovtip Jiřího Žáčka, který se svým
typickým smyslem pro jednoznačnou pointu
komponoval nejen předvedené dramatizované bajky, ale i kratší básničky. Režisér Pavel
Plichta oproti zatímním uvedením Žáčkování
vsadil tentokrát na větší rozehrání jednotlivých
scének a celkově větší živost této koláže veselých (a přitom mnohdy hluboce pravdivých)
příběhů.
Z pozitivních reakcí publika lze snad dovodit, že přerod původně komorní inscenace
(dvakrát uvedeno v zasedací síni OÚ Poniklá
v rámci Večerů při svíčce) se zdařil. To ovšem
neznamená, že bylo představení prosto mnohých drobných omylů, přehmatů a vynucených improvizací… Ale od toho je divadlo ži-

vým uměním – autentickou neopakovatelnou
výpovědí, která se zjevuje jen a pouze v daný
okamih.

æiĀNRYiQtY-DEORQFL
DQHE=ERXUDQi6RQLĀND
Kolbištěm, které mělo naposledy prověřit
připravenost inscenace Žáčkování na oheň
krajské přehlídky v Josefově Dole, byl zvolen
sál ZUŠ v Jablonci nad Jizerou. Staré divadelní pořekadlo dí, že čím strašnější je generálka,
tím líbezněji se zdaří premiéra. Jelikož toto
vystoupení bylo svého druhu generální zkouškou před přehlídkou, snažili se někteří obětavě
tomuto rčení vyjít vstříc a zajistit shovívavé
hodnocení josefodolské poroty.
Nepříjemnost v podobě zjištění, že část
klíčových rekvizit zůstala opomenuta v naší
ponikelské kulisárně, nemusí diváka pranic
zajímat (tento exces se podařilo vyřešit vysláním rychlé spojky, která kýžené rekvizity včas
na scénu dopravila). Zajímavější bylo proto
sledovat hereckou práci některých loutek (plyšáků). Například „pan medvěd“ promenující
se po scéně ve chvíli, kdy vypravěč plamenně seznamuje diváka s počiny „pana lva“ asi

Po dlouhých 16 (!) měsících měli ponikelští diváci možnost shlédnout v naší obci také domácí představení..
foto: P. Holubcová
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donutil mnohé přehodnotit své biologické
znalosti o velkých šelmách. Z množství dalších
drobných, mnohdy umně zamaskovaných,
přehmatů, však jeden doslova ční a stane se
jistě předmětem mnoha vzpomínek a odkazů
i v budoucnosti.
Sonička Václavíková, ponikelská hvězda
prvního řádu a nejobsazovanější člen souboru (po roce 1997) se totiž rozkošně zamotala
do osidel, jež sama líčila. V jedné z posledních
scén představení se potkávají s režisérem Pavlem Plichtou na scéně coby dva potkani. Pro
zvýšení estetického účinu byly v Jablonci poprvé použity krom potkaních „čepiček“ též potkaní ocásky. Že je zručně ušila hlavní aktérka
našeho příběhu, je jen malá pikantnůstka na
okraj… Zkrátka – pohled na Pavla noblesně
si vykračujícího se svojí patřičně mohutnou
ozdobou se stal Soně osudným. Délka ocasu
u potkana je, jak praví encyklopedie, rovna
zhruba délce jeho těla. Proto byl Pavel obdařen
ocáskem zvícím bezmála dvou metrů. Nechci
tu snad ani domýšlet, jaké myšlenky se hnaly
Soničce hlavou a proč byla tak pobavena tímto výjevem. Ať už byla příčina jakákoliv, měla
za následek neovladatelný výbuch smíchu,
z něhož nebylo možné jen tak lehce vybřednout. Sonin boj se záchvatem veselí, živeným
nyní též bouřlivou reakcí publika, byl marný.
Po chvíli, kdy již bylo jisté, že bránici se uklidnit nezdaří, blahosklonně zasáhl režisér. Nebazíroval na vyřčení všech replik a sám dokončil
takto nevšedně oživenou bajku.
Jakkoliv asi nebude naše primabalerína
potěšena publicitou, kterou této lapálii poskytujeme, nemůžeme si pomoci. Dějiny si nezaslouží být zchuzeny o záznamy takovýchto
lahůdek!

æiĀNRYiQtSĖHG-RVHIRGROVNìPLçiĀN\
Podstatným milníkem každé divadelní
sezóny je termín konání krajských postupových přehlídek. Nejinak tomu bylo i letos. Na

Divadlo
přátelské poměření sil s ostatními vesnickými
ochotníky z našeho kraje jsme se opět vydali
do Josefova Dolu. Tentokráte jsme před porotu
předstoupili s koláží bajek a básní Jiřího Žáčka...
Větší obavy nežli samotná porota v nás tentokráte vzbuzovali očekávaní diváci. Žáci josefodolské základní školy totiž na pátek 9. května nedostali plánované ředitelské volno, nýbrž
povinnou účast na našem divadelním kuse…
Dříve než naše dopolední představení započalo, bylo opakovaně ohroženo nepředpokládanými peripetiemi. Vloudila se totiž drobná
chybička v plánování potřebných přepravních
kapacit. Nepříjemnou otázku, budeme-li hrát
s omezeným počtem rekvizit, nebo omezeným
počtem herců nakonec nebylo třeba rozhodovat. Ačkoliv policejní dopravní kontrola, která
by se pokusila zastavit naše vozidlo, by asi nutně zesinala hrůzou. Změť rekvizit a živých osob
vměstnaných do osobního automobilu by totiž
zřejmě bylo nutné legitimovat jako celek, neb
její jednotlivé dílčí části zcela pozbyly v očích
nezávislého pozorovatele samostatnosti.
Mnohem bolestněji se jevila hrozící absence Petra Zákravského, řečeného Školníka.
Z ůvodu jistého informačního šumu se totiž
minul s automobilem, který ho měl na přehlídku dopravit. Ztráta našeho, byť nehrajícího,
„maskota“ měla naštěstí přívětivé rozuzlení.
Školník se totiž vydal duchapřítomně na autostop. Že ho naložila překvapená osádka našeho
dalšího vozidla mířícího na představení až na
poslední chvíli, je důkazem skutečnosti, že děti
Štěstěny nevymřely.
Vlastní produkce před hojně (byť z povinnosti) zaplněným sálem probíhala velmi příjemně. Nezaznamenali jsme žádné projevy
msty za „zničené“ prázdniny. A jelikož jsme se
všichni soustředili a nikdo se zbytečně „neodbourával“, předvedli jsme slušný výkon…
Nechápali jsme však, kam se poděli Ti žáci, kteří
nám na prahu dospívání měli svojí revoltou dát
najevo, co si o divadle myslí. Až později jsme
zjistili, že na naší straně tentokrát stála nejmodernější technika! Riziková část publika si totiž
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preventivně ihned po vstupu do sálu nasadila
sluchátka a udělala si hodinku s hudbou, případně vyřídila SMS korespondenci, nebo prostě zahrála na telefonním aparátu nějakou hru.
Sláva technickému pokroku, který umožňuje
takovýto - pouze pasivní - odpor!
Přestože jsme se dramaturgicky poněkud
odchýlili od klasického repertoáru uváděného
na tomto druhu soutěží, porotou jsme rozcupováni nebyli. Krom dobře míněných rad a výtek
si přivážíme též následující čestná uznání:
Za dramaturgicko – inscenační pokus
o jevištní ztvárnění textů,
Za využití výtvarných atributů.
A potěšila nás též: Cena pořadatele za
půvabnou dramatizaci veršů Jiřího Žáčka.
Nominaci na národní přehlídku do Vysokého nad Jizerou porota udělila ochotníkům
z Vysokého nad Jizerou s jejich konverzační
komedií Polib Tetičku.

3iWìGLYDGHOQt3RSOHV
DQHE'LVNRERORVSRSRQLNHOVNX
Soumrak divadelní sezóny s sebou již po
páté v řadě přinesl divadelní PoPles. Vydatnou
toť příležitost, jak se může náš spolek zavděčit
i zavilým nepřátelům Thalie a přitom vylepšit
svůj skromný rozpočet…
Ježto je naše divadlo sokolské a navíc se

Divadlo
na Dálném východě schyluje k významnému
tělocvičnému klání, nesla se letošní divadelní
veselice ve znamení SPORTU. Namísto fraků
a zdobných rób byl proto nejvhodnějším ošacením pro letošní PoPles vhodně vypasovaný
elastický aerodynamický dres.
Krom tradičně dobré hudební skupiny
Koneckonců a rozlévaných nápojů se o zábavu
starala i moderátorka večera Eva Loukotová,
která připravila pro zpestření několikero sportovních soutěží. Zlatým hřebem večera byl pak
Diskobolos v podání Jiřího Řehořka. Ten přinesl na úvod slavnostního ceremoniálu pochodeň
a zapálil po údajně starověkém vzoru symbolický oheň, jež značí „naději, která lidi spojuje,
představuje obraz vítězství, ducha a světlo pro
všechny“ (Pozn: citace z materiálů ČOV).
Pravda, náš do tógy zahalený kolosální
hrdina neodpovídal přesně proporcím antického ideálu. Přesto se zhostil nelehké úlohy
na výbornou a odvážně představil svoji nepřehlédnutelnou ﬁguru. Noblesa s jakou přemístil
symbolický plamen by jistě zastínila výkony
fádních „vysportovaných“ nosičů pochodní.
Ono je ostatně dost možné, že obliba starověkých řeckých umělců v útlých postavách může
pramenit spíše než z estetického chápání světa
z vysokých pořizovacích nákladů mramoru…
Přestože letos přišlo na divadelní tancovačku o něco méně lidí než obvykle, věříme, že
si večer příjemně užili. Nad podařeným dílem
tak mohl být spokojen i hlavní organizační tahoun PoPlesu
– Pavlína A. Holubcová. Pokud jste
snad letošní ročník
zmeškali,
nezbývá
vám, než si počkat
do května roku 2009
a přijít s námi oslavit
alespoň zakončení
sezóny následující.

Diskobolos Jirky Řehořka.
foto: P. Holubcová
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+DUUDFKRYVNiLPSURYL]DFH
Posledním divadelním počinem sezóny
2007/2008 se stala další repríza zpěvohry Krvavý román. Tentokráte nás naše kroky zavedly do někdejšího divadla v Harrachově, dnes
Music-disco-clubu. Naposledy jsme v Harrachově (nepočítáme-li loňské venkovní představení Lyžníci) hráli detektivní hru Jak vyloupit
banku v roce 2001. Od té doby se ve zdejším
divadélku mnohé událo. Žel, k horšímu! Zatímco tehdy jsme byli uchváceni skvěle vybaveným
sálem s osvětlením řízeným přes počítač, dnes
na nás čekal jediný funkční reﬂektor s možností rozsvícení pouze přímým zapojením do
zástrčky… Divadelní šatny už také dávno slouží
jiným účelům a tak jsme si svá ﬁdlátka museli
rozbalit v nejrůznějších koutcích úzkých chodbiček v zákulisí. Jako memento vydání kulturního domu do spárů čistě komerčních je tento
příklad, zdá se, více než názorným…
Na(ne)štěstí jsme neměli čas přemýšlet nad
pitomostí (dámy snad prominou), která vedla k takovéto devastaci kulturní scény. Krom
improvizací technických nás čekaly též improvizace personální. Museli jsme se totiž obejít
bez trojice herců ze základní sestavy! Absenci
Evy Loukotové a Moniky Jónové zastoupila

Divadlo
z končící mateřské dovolené přivolaná Soňa
Václavíková, k nahrazení Jirky Paulů pak svoje
síly spojili Petr Václavík (2. lékař), Tomáš Hájek
(Třasoň – živý) a Radka Uríková (Třasoň - umrlý). Pozastavme se alespoň nad úlohou posledně jmenované. Radka Uríková totiž alternovala
opravdovou „kládu“. Nemyslíme zde však ani
tak „kládu“ v podobě přehršle textu, nýbrž
doslova fyzický význam tohoto slova, kdy bylo
Radce souzeno vydržet během celého dějství
v nehybné poloze umrlce. Za zmínku stojí
i skutečnost, že byla k této alternaci zverbována
jen několik minut před vlastní produkcí, neb
dva před ní oslovení adepti vždy nejprve svoji
účast slíbili, nakonec však před tíží zodpovědné
role couvli!
Celkově můžeme hovořiti o zdařilé štaci,
kterou kalí jen avizovaný odchod Radka Vágnera do předčasného divadelního důchodu.
Nezbývá než doufat, že si jedna z nejviditelnějších ﬁgur našeho ansámblu svůj plán ještě
rozmyslí. Při chystaných reprízách v sezóně
2008/2009 by nám jeho neotřele podávané originální myšlenky citelně chyběly!
Další článečky o aktuálním dění v souboru, které se již nevměstnaly do cancálku,
nalezne laskavý čtenář na internetových
stránkách http://kolar.ponikla.cz
Sepsal: Tomáš Hájek

foto: Jakub Harcuba
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3RQLNHOVNìNXOWXUQtNDQHEFRQiVĀHNi"
6RFKD3DQQ\0DULH3RPRFQLFH
19. července 2008 uplyne 100 let od jejího
postavení a vysvěcení.
“Občané Poniklé chovali dávnou touhu,
aby byla postavena nějaká socha mariánská.
Touze té bylo zadostiučiněno r. 1908.” (zápis
z farní kroniky)
Sochu zhotovil p. Antonín Lukeš z Nové
Paky. Místo pro její postavení se získalo tím,
že byl zbořen roh ohradní zdi u fary a zeď
nově upravena. Socha pak byla posvěcena dne
19. července 1908. V srpnu téhož roku byla
pak podle tehdejšího zvyku natřena fermežovou barvou.
Po 60 letech (v zimě r. 1968) ji někdo shodil z podstavce a na 3 kusy se rozbila. Po opravě byla postavena v kostele a na původní místo
znovu instalována v r. 1998. Letos tedy uplyne
100 let od jejího vzniku, 40 let od jejího zničení
a 10 let od jejího obnovení.
Protože bývá zvykem připomínat si kulatá výročí, chtěli bychom i my uspořádat malé
poděkování za to, že se socha Panny Marie
dochovala do dnešní doby. Ve výroční den jejího vysvěcení, v sobotu 19. července 2008, se
v 18,00 h sejdeme u této sochy (na rohu bývalé
farní zdi - odbočka ke kravínu), kde se na chvíli pozastavíme, připomeneme si výše zmíněné
události, poděkujeme lidem, kteří se zasloužili
o to, že zde socha dnes stojí. Pak přejdeme do
kostela, kde budeme slavit mši svatou.
Pokud je ponikelská socha Panny Marie
i vašemu srdci blízká nebo vás třeba jen zajímá
kousek historie naší obce, zveme vás na toto
setkání.

koná tradiční svatojakubská pouť. Zveme vás
na mši sv., která začíná v 8,00 h.
Tento den jsme také nazvali „Dnem otevřených dveří“. Otevřené dveře jsou v našem
kostele v letním období téměř denně (podle počasí) cca od 8,00 h do 18,00 h., aby si
kdokoli z našich občanů i turistů mohl nerušeně o samotě prohlédnout interiér kostela, chvilku se pozastavit, posedět, ztišit se,

Za ponikelskou farnost
Eva Holubcová

3RXĞNHVY-DNXERYL
Den otevřených dveří v kostele sv. Jakuba
Většího v Poniklé
V neděli 27. července 2008 se v Poniklé
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Po opravě byla postavena v kostele a na původní
místo znovu instalována v r. 1998.
foto: OÚ Poniklá
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srovnat myšlenky,… V den pouti však budete mít možnost nahlédnout i do „zákulisí“
– podívat se do zrekonstruované sakristie,
prohlédnout si zblízka varhany, zvony či se
podívat, jak vypadá klenba „z druhé strany“.
Prohlídka bude doplněna i malým historickým výkladem.
Zveme Vás tedy do našeho – vašeho kostela dopoledne po mši sv. mezi 9,00 h – 11,00 h,
odpoledne ve 14,00 h – 16,00h.
„Přijďte pobejt!“

sobota 30. 8. 08 - Fotbal - Poniklá - Tatobity
začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.

Za ponikelskou farnost
Eva Holubcová

Připravil
Marek Kulhavý

.XOWXUQtDVSRUWRYQtDNFHY
ĀHUYHQFLDVUSQX
sobota 19. 7. 08 - Vzpomenutí 100 let od
vzniku sochy P. Marie.
Zastavení u sochy začíná v 18:00, pořádá ponikelská farnost.
pátek 25. 7. 2008 - Satori – „POUŤOVÝ
KONCERT“
pořádá TJ Sokol Poniklá.
sobota 26. 7. 08 - Pouťová zábava v hasičských garážích.
začátek ve 20:00, sejkory, klobásy, k tanci
a poslechu pouští známé ověřené pecky Petr
Hájek. Pořádá SDH Poniklá.
neděle 27. 7. 08 - Svatojakubská pouť. Den
otevřených dveří v kostele
9:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00, pořádá ponikelská
farnost.
neděle 27. 7. 08 - Ponikelská pouť v Muzeu
Krkonošských řemesel
začátek v 9:00, bohaté občerstvení, ukázky
řemesel, prohlídky muzea.
sobota 9. 8. 08 - Fotbal - Poniklá - Víchová B
začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.
sobota 23. 8. 08 - Fotbal - Poniklá - Vysoké
nad Jizerou B
začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.

sobota 7. 9. 08 - Vycházka “Okolo Poniklé”
Sraz v 9:00 u obecního úřadu. Délka asi 15 km.
Pořádá J. Jirouš.
sobota 13. 9. 08 - Fotbal - Poniklá - Studenec
B
začátek v 17:00 na hřišti Na Kozinách. Bohaté
občerstvení, pořádá TJ Poniklá.

3URJUDP.LQDY-LOHPQLFL
U mě dobrý
Vstup 70,Středa 16.07. 20:00
Režie: Jan Hřebejk
Hrají: Bolek Polívka, Jiří Schmitzer, Lenka
Vlasáková, Josef Somr, Miroslav Vladyka, Petr
Forman
ČR – komedie
Hranice smrti
vstup 65,Pátek 18.07. 21:30
Režie: Xavier Gens
Hrají: Karina Testa, Aurélien Wiik, Patrick
Ligardes
Francie – horor/titulky
Letopisy Narnie: Princ Kaspian
vstup 70,úterý 22.07. 17:30
Režie: Andrew Adamson
Hrají: Georgie Henley, Skandar Keynes, Anna
Popplewell, William Moseley, Ben Barnes
USA – dobrosružný/dabig
Horton - Repríza
vstup 65,čtvrtek 24.07. 17:30
Režie: Steve Martino, Jimmy Hayward
V českém znění: Martin Dejdar, Petr Rychlý,
Zdeněk Svěrák, Hana Talpová, Lukáš Hlavica
USA – dabing/animovaný
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Bobule - Repríza
vstup 65,Sobota 26.07. 20:00
Režie: Tomáš Bařina
Hrají: Kryštof Hádek, Tereza Voříšková, Václav Postránecký, Jiří Bábek, Tomáš Matonoha,
Lucie Benešová
ČR – komedie
Jan Saudek
vstup 65,Středa 30.07. 20.00
Režie: Adolf Zika
Hrají: Jan Saudek, Adolf Zika, Sára Saudková,
Samuel Saudek
ČR – dokument
Paříži, miluji tě
vstup 65,úterý 05.08. 20:00
Režie: Olivier Assayas, Frédéric Auburtin,
Gérard Depardieu, Gurinder Chadha, Sylvain
Chomet, Joel a Ethan Coen, Isabel Coixet,
Wes Craven, Alfonso Cuarón, Christopher
Doyle, Richard Lagravenese, Vincenzo Natali,
Alexander Payne
Francie/Lichtenštejnsko – titulky/povídkový
Indiana Jones a Království křišťálové lebky
vstup 65,Sobota 09.08. 17:30, 20:00
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Harrison Ford, Cate Blanchett, Shia
Lebeouf, John Hurt
USA – titulky/dobrodružný
Kuličky - Repríza
vstup 65,Středa 13.08. 20:00
Režie: Olga Dobrowská
Hrají: Vladimír Škultéty, Marika Procházková,
Jiří Vyorálek, Petr Jeništa
ČR – komedie
Iron Man
vstup 60,Pátek 15.08. 20:00
Režie: Jon Favreau
Hrají: Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow,
Jeﬀ Bridges
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USA – titulky/akční
KARAMAZOVI - Repríza
vstup 70,úterý 19.08. 20:00
Režie: Petr Zelenka
Hrají: Ivan Trojan, Radek Holub, Igor Chmela,
Roman Luknár, Lenka Krobotová, Michaela
Badinková
ČR/Polsko – drama
Oko bere
vstup 70,Pátek 22.08. 20:00
Režie: Robert Luketic
Hrají: Jim Sturgees, Kate Bosworth, Laurence
Fishburne, Kevin Spacey
USA – titulky/drama
Smutek paní Šnajderové
vstup 70,Pondělí 25.08. 20:00
Režie: Piro Milkani
Hrají: Nik Xhelilaj, Anna Geislerová, Michele
Placido, Bára Štěpánová, Tomáš Töpfer
ČR/Albánie – milostný
Wanted
vstup 60,čtvrtek 28.08. 20:00
Režie: Timur Bekmambetov
Hrají: Angelina Jolie, Morgan Freeman, James
McAvoy, Common, Thomas Kretschman
USA – titulky/akční.

Kontakt:
KINO 70 JILEMNICE, Roztocká 500, informace na tel.: 481 544 070 nebo 481 545 040
- pokladna.

podle http://www.mestojilemnice.cz/cz/kultura/
kino70/ připravil Marek Kulhavý
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Ponikelský kulturník

MČstské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ýERVENEC 2008
*
*
*

stĜeda

2.7. v 19.00 h. !!

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ

pĜístupný

SkvČlá pohádková rodinná komedie (87 min.) v þeském znČní. Po Garfieldovi pĜichází na scénu bratĜi
Alvin, Simone a Theodor. Jsou to neobyþHMQpYHYHUN\NWHUpQHMHQåHXPtPOXYLWDOHLYêERUQČ zpívat.

Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

5.7. v 19.45 h.

JUMPER

pĜístupný

$PHULFNêãLURNR~KOêGREURGUXåQêILOP PLQ Kdekoliv. Cokoliv. Hned.
Jumper je bájeþQiGREURGUXåQiVFLILSRGtYDQiSĜi které nebudete mít þas se nudit.

Vstupné 65,- Kþ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda

9.7. v 19.00 h. !!

PENELOPE

pĜístupný

$PHULFNêãLURNR~KOêSRKiGNRYêILOP PLQ YSĤvodním znČní s titulky.
Vstupné 60,- Kþ
6FKRYiYDODVHFHOêåLYRW«MHþas ukázat svČtu, kdo doopravdy je. Penelope je kouzelný pĜíbČh o lásce a sebepoznání.
3HQHORSH:LOKHUQRYi &KULVWLQD5LFFL GFHUDERKDWêFKDYOLYQêFKURGLþĤ, trpí peþlivČ utajovanou rodinnou kletbou, která jí pĜiþarovala praseþí rypáþek.
6WiOHPiDOHMHãWČ nČjakou nadČji.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 12.7. v 19.45 h.

VENKOVSKÝ UýITEL

ýHVNpILOPRYpGUDPD PLQ UHåLVpUD%RKGDQD6OiP\
Ä.DåGêQČkoho potĜebuje“.







pĜístupný (15)


9VWXSQp.þ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 16.7. v 19.45 h.

MONSTRUM

pĜístupný (15)

$PHULFNêWKULOOHU 84 min). Tahle noc zmČQtåLYRWYãHP$QČNWHUêPKRXNRQþí.
Vstupné 60,- Kþ
Producent J. J. Abrams, autor originálníchDYHOPLVOHGRYDQêFKWHOHYL]QtFKVHULiOĤ Alias a Ztraceni tentokrát pĜipravil
YêMLPHþQê]iåLWHNSURGLYiN\NLQ6jeho thrillerem Monstrum vás þHNiVWRSURFHQWQtDGUHQDOLQRYê]iåLWHN
VMDNêPMVWHVHYNLQRViOHXUþitČMHãWČ nesetkali.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 19.7. v 19.45 h.

SEX VE MċSTċ

pĜístupný (12)

Americká komedie. Filmové pokraþRYiQtREOtEHQêFKVHULiORYêFKSĜíbČhĤ þtyĜ hlavních postav
&DUULH6DPDQWK\&KDUORWWHD0LUDQG\ 8åtYDMtVLSHQČ]VH[XDåLYRWDDKRGQČ o tom mluví).

Vstupné 70,- Kþ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 23.7. v 19.45 h.

27 ŠATģ

pĜístupný (12)

$PHULFNiãLURNR~KOiURPDQWLFNiNRPHGLH PLQ 1DYåG\]DGUXåLþku?
-DQHMHPODGiFK\WUi~VSČãQiDSUDFRYLWiåHQD6YêPNDPDUiGNiPSRPiKiSĜipravovat svatby ...

Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 26.7. v 19.45 h.

KRONIKA RODU SPIDERWICKģ pĜístupný

'REURGUXåQêDPHULFNêãLURNR~KOêILOP PLQ v þeském znČní. Jejich svČWMHEOtåQHåVLP\VOtWH
9VWXSQp.þ
DĤPSUDVWUêFH6SLGHUZLFNDGRNWHUpKRVH-DUHG6LPRQD0DOORU\SĜistČKRYDOLY\SDGDOXåQDSUYQtSRKOHGYHOPL]iKDGQČ ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 30.7. v 19.45 h.

1(äĆÈ%(/=-,67Ëä(6(â0579(- pĜístupný (15)

$PHULFNêNULPLQiOQtWKULOOHU PLQ ,W\PĤåHãSĤOKRGLQ\SREêWYQHEL


-DVQê~þLQQêDGREĜHY\P\ãOHQêSOiQMDNU\FKOHSĜijít k penČzĤm se brzy stává jejich noþní mĤrou ...

9VWXSQp.þ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 2.8. v 19.45 h.

MONGOL - ýINGISCHÁN

pĜístupný (12)

âLURNR~KOêGREURGUXåQêKLVWRULFNêYHONRILOP PLQ %\O]UR]HQNYtWČzstvím.
Vstupné 60,- Kþ
Sjednotil Mongolsko, dobyl tisíce let trvající okolní ĜtãH1DNRQHFRYOiGDOSRORYLQXWHKG\]QiPpKRVYČta.
-DNMHPRåQpåHVH]H]FHODQX]QêFKDQHXVSRĜiGDQêFKSRPČrĤ zrodil vojevĤdce, stratég, vladaĜDSROLWLNWDNRYpKRYê]QDPX"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 6.8. v 19.45 h.

CLONA

pĜístupný (15)

$PHULFNêKRURU PLQ 6PUWPĤåHEêW]Dþátek ...
PĜekvapivČVLOQêSĜíbČh o strachu uvnitĜNDåGpKR]QiVDXWUSHQtNWeré jsme na sebe schopni pĜivolat.

Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 9.8. v 19.45 h.

IRON MAN

pĜístupný (15)

'REURGUXåQêDPHULFNêãLURNR~KOêILOP PLQ +UGLnové se sami nenarodí. Musíme si je sami vyrábČt. Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 13.8. v 19.00 h. !!

HOTRON

pĜístupný

Animovaná americká pohádka v þeském znČní (85 min.). TvĤrci „Doby ledové“ pĜicházejí
se zbrusu novou pohádkou pro dČti i dospČlé.

Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 16.8. v 19.45 h.

INDIANA JONES

a Království kĜišĢálové lebky
9VWXSQp.þ pĜístupný

'REURGUXåQêDPHULFNêãLURNR~KOêILOP PLQ -HGQD]QHMVODYQČMãtFKSRVWDY
filmové historie se vrací na plátna kin ...

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

stĜeda 20.8. v 19.45 h.

MEJDAN V LAS VEGAS

1RYiDPHULFNiNRPHGLH PLQ 
ŠtČstí na dosah? V hlavních rolích Cameron Diaz a Ashton Kutcher.

pĜístupný (12)
Vstupné 60,- Kþ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je zapoþítán pĜíplatek 1,- Kþ, urþený ve prospČch Státního fondu pro rozvoj þeské kinematografie. Filmy znaþené symboly (12, 15, 16, …)
MVRXPOiGHåLSĜístupné, pro dČti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. ZmČna programu a výše vstupného vyhrazena.
3URJUDP.,1$WpåQDDGUHViFKZZZMDEORQHFNUNRQRVHFRPZZZNUNRQRVHVPRF]ZZZNLQDGQLF]7HO
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Mohlo by Vás zajímat

0RKORE\9iV]DMtPDW
2VODY\0iMHY1RYp9VL
Již poněkolikáté se uskutečnily oslavy
prvého května jako nostalgická vzpomínka
na oslavy Svátku práce. Občané Nové Vsi
sezvali své známé a byl uspořádán s jemnou
nadsázkou prvomájový průvod, jak tomu
bývalo ještě před rokem ´89. Sehnalo se
dobové oblečení, uniformy a jiné svršky, aby
v průvodu byly zastoupeny jednotlivé složky,
jako vojáci, železničáři, SNB, svazáci, atd.
Průvod prošel Novou Vsí a byl pozdravován
z domů občany, kteří se průvodu nezúčastnili.
Do pochodu vyhrávala reprodukovaná hudba
patřící do doby, kdy se tyto průvody oﬁciálně konaly. Cestou se provolávala různá hesla,
jako „ať žije první máj“ a jiná, tehdy aktuální.
Vše samozřejmě ve vší slušnosti a za značného veselí všech pochodujících. Závěr průvodu byl u Rybárny a kolem projíždějící na nás
z aut mávali a pochopili tuto recesi. Končili
jsme před domem pana Jarky Martince, který
jako každoročně ocenil naši akci dobrou slivovicí. Těšíme se i na další 1. květen.
Za pořádající
Jarmila Stránská a Antonín a Jiřina Brandovi

5RNY3RQLNOp
Roku 1938 byla velmi mírná zima. Příznivé počasí v březnu a v dubnu umožnilo včasné
skončení jarních prací. Jiná však byla politická
situace, která se v tomto roce ve střední Evropě
vytvořila. Hitler již měl plán, jak ovládne toto
území. V březnu obsadil Rakousko a v dubnu
začal uskutečňovat plán útoku na ČSR. Sudetoněmecká strana vedená Henleinem vystupňovala své požadavky až na určení a uznání uzavřeného německého sídelního území, což bylo pro
tehdejší československou vládu nepřijatelné. Na
hrozby Hitlera a henleinovců reagovala vláda
20. května částečnou mobilizací.Tyto události
se velmi dotýkaly všech občanů Poniklé, poněvadž žili v bezprostřední blízkosti ryze německých obcí a německá menšina byla i v obci.
Vyjednávání se západními spojenci během léta
nepřineslo žádné výsledky a vše vyvrcholilo
Mnichovskou konferencí v září 1938. Bez konzultace s československou vládou zde přislíbil
Daladier a Chamberlain vydání sudetských
území ve čtyřech pásmech do 7. října. Páté pásmo měla určit komise mnichovských signatářů
a mělo být vydáno do 10. října. Mapy a plánky
příslušných území byly předány čs. zástupcům

Sehnalo se dobové oblečení, uniformy a jiné svršky, aby v průvodu byly zastoupeny jednotlivé
složky...
foto: Brandovi
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jako hotová věc.Tehdejší čs. vláda sice vznesla námitky, že v Hitlerově plánu jsou zahrnuta
i místa, kde české obyvatelstvo tvoří většinu, ale
na to už nikdo nebral ohled.
V českých obcích v pohraniční oblasti
nastala nejistota a strach z budoucnosti.
Mnohé chmurné předpovědi se naplňovaly. Němci obsazovali území podle toho, jak to
vyhovovalo jejich plánům.V krkonošské oblasti
Sudet se zábor uskutečnil ve dvou etapách. Nejprve (1. října) to byla pohraniční oblast až po
Dolní Rokytnici, kde žili sudetští Němci. Pak ale
následovalo území s většinovým českým osídlením, jehož obsazení by bylo dokonce v přímém
rozporu s Mnichovem. Pro nacisty byla však
velmi důležitá hlavní silnice mezi německým
Libercem a německým Trutnovem a tu samozřejmě chtěli mít. 8. října přijeli okupanti do
Jablonce nad Jizerou, kde tato silnice přecházela na území se souvislým českým osídlením.
Zjišťovali, jak se zachová české obyvatelstvo, jak
úřední správa, obávali se otevřeného protestu.
Vzhledem k tomu, že se s ním nesetkali, obsadila 10. října bez problémů německá vojenská
kolona toto české městečko.
Nastal listopad. Celé okolí bylo zneklidněno. Zpráva stíhala zprávu a nejednou si odporovaly.Stále častěji pronikaly zvěsti, že Němci
budou v záboru pokračovat. Několik dní před
jeho uskutečněním se Poniklou šířila výzva , aby
z každého domu šel alespoň jeden občan protestovat na hejtmanství do Jilemnice a žádat obranu proti dalšímu zabírání.Ve stanovený den se
v obou ponikelských továrnách zastavila práce.
Občané spontánně odcházeli ve skupinkách do
Jilemnice. Po cestě se k nim přidávali i občané
sousedních obcí Horní Sytové a Víchové. Nakonec se před okresním hejtmanstvím v Jilemnici
shromáždil zástup více než dvou set lidí. Vyzvali
okresního hejtmana Kadlece a komisaře politické správy dr. Nykla, aby nastalou situaci řešili.
Představitelé státní správy byli protestujícími
zaskočeni. Trvalo dlouho než vůbec před lidi
předstoupili. Komisař Nykl se pak snažil rozhořčené lidi uklidnit a pronesl k nim bezobsažnou řeč, z níž bylo jasné, že odtud pomoc čekat
nemohou.
Mnozí se však do Jilemnice vůbec nedostali.
Jakmile se na hejtmanství dostaly zprávy o tom,
co se na silnici směrem k Jilemnici děje, požádali představitelé o pomoc četníky. Některé menší
skupiny z Poniklé tak byly zadrženy již na okraji
obce.
Za několik dní Ponikelští zorganizovali
ještě jednu protestní akci proti záboru. Zástup
občanů se tentokrát hrnul na druhou stranu

Mohlo by Vás zajímat
směrem k Jablonci, někteří se dokonce ozbrojili holemi. Byli zastaveni u hostince Na Poříčí
u hraničních závor, které zde byly prozatímně
umístěny a hlídaly je ozbrojené čs. stráže. Zástupce styčného důstojníka čs. armády vzbouřence zastavil a uklidnil. Uvědomili si, že nemohou skutečně sami nic změnit a nedošlo
k žádnému konﬂiktu.
Obě akce jsou dokladem toho, že obec
Poniklá byla zabrána násilně a v rozporu
s dohodnutými podmínkami. Naši tehdejší
občané se alespoň pokusili danou situaci zvrátit
a proti zvůli okupantů protestovali. Projevili své
vlastenectví a národní hrdost.
Potom zachvátila Pojizeří sklíčenost. Všem
už bylo jasné, že obce okolo důležité silnice budou připojeny k třetí říši. Schylovalo se
k 24. listopadu, pro Poniklou osudnému datu.
Těsně před tímto nešťastným dnem se hraniční závora od Poříčí stěhovala a náhodně byla
postavena v dolní části Poniklé . Pan Václav Pičman vzpomínal, jak se vracel z Jilemnice z práce,
u závory stál hlouček lidí různého věku , všichni
plakali a nikdo nevěděl, co bude dál.
Jinak se k situaci, která vznikla, stavěli Němci žijící v Poniklé.Ti samozřejmě připojení ke
třetí říši vítali. Tehdejší majitelé ponikelských
továren Menclová a Svoboda žádali soukromě
o zábor obce.Úředně bylo však dávno rozhodnuto, obsazen bude levý břeh Jizery, kudy vedla
důležitá komunikace. To se týkalo Poniklé. V této souvislosti je třeba připomenout osud Přívlaky, tehdy samostatné obce. Ta totiž byla okupována právě jen na základě žádosti ﬁrmy Palme
– Stumpe. Její majitelka si zabrání vymohla,
aby všechny její pozemky a domy, tedy i ty na
opačném břehu Jizery, byly v říši. Z jilemnického hejtmanství to občanům Přívlaky oznámili
vyhláškou 20. listopadu a zároveň je vyzývali,
aby nečinili žádných překážek. Pro přívlacké
občany to byla hrozná zpráva, jelikož věřili, že
jich se okupace týkat nemůže.
Ponurého podmračeného dne 24. listopadu se rozjela německá kolona z Jablonce nad
Jizerou. Další české obce se staly obětí německé
zvůle.Tento den deﬁnitivně rozhodl o konečné
hranici. Přívlačtí ještě protestovali u styčného
důstojníka u čs. závor, které stály v koleně směrem k Vysokému. Žádali, aby jako ryze česká
obec nebyli zabráni.Ale nebylo jim povoleno ani
přednesení žádosti.
(Na základě zápisů v kronice obce Poniklé
a vzpomínek paní L. Šurdové, pana V. Pičmana , pana J. Pičmana a dalších občanů tehdejší
Poniklé.) Pokračování příště.
Zdena Jandurová
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Inzerce
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Inzerce

Pozor!
Všechny stroje budou vystaveny na Ponikelské pouti.
Tomáš Chládek regionální prodejce ﬁrmy Sharkware Poniklá 36, Tel. 736775816
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