Zprávy z RO
Vážení občané,
možná jste během prázdnin zaslechli v televizi či četli v novinách, že
obec Poniklá patří mezi nejzadluženější obce ČR. Zmínky o tom byly údajně
vysílány i ve Slovenské televizi. Protože jsem na toto téma slyšel spoustu
dotazů, pokusím se vše uvést na správnou míru. Jak již bylo psáno v minulém
zpravodaji, bylo po provedené kontrole na využití dotace na DPS předepsáno
vrácení dotace 15,4 mil. a také penále ve stejné částce 15,4 mil. Kč. Finanční
úřad postupoval dle zákona, kdy vrácení dotace a penále předepisuje při
jakémkoliv porušení rozpočtových pravidel a není v jeho kompetenci
posuzovat míru tohoto porušení.V tom okamžiku tedy obec skutečně dlužila
15,4 + 15,4 + 3 mil tj. cca 34 mil. Kč, což je na naší obec skutečně velká
suma. Je to téměř trojnásobek ročního rozpočtu obce a více než 28 tisíc na
jednoho obyvatele. A právě v tomto okamžiku se některý novinář dotázal na
ministerstvu financí, které že to obce jsou v republice nejzadluženější.
Zajímala ho pouze konečná cifra, o příčiny dluhu se nikdo nezajímal. Možná
by se dalo i spekulovat o tom, že pro zájem novinářů by mohla mít vliv
i blízkost Rokytnice nad Jizerou. Ale abych to zkrátil, obec už v této době
měla požádáno na MF o prominutí penále i vrácení dotace. Ministerstvo celou
věc přezkoumalo a došlo k závěru, že celá dotace byla použita na výstavbu
DPS, který již slouží svému účelu, a že během výstavby a po jejím ukončení
byly způsobeny pouze dvě drobné formální chyby a obec dotaci vracet
nemusí, nemusí platit penále a v tomto případě nemusí platit ani „výchovnou“
pokutu. Dluh obce Poniklá tak rázem klesl na cca 3 mil. Kč, což je hypotéka
na dostavbu DPS a jí nelze splatit najednou. Ostatní dluhy obce jsou již
zaplaceny. Současný dluh činí tedy méně než 1/3 obecního rozpočtu, na
občana je to asi 2500,--Kč. Doufám, že se mi otázka zadluženosti obce
podařila vysvětlit.
Rada obce se zabývala bezpečností v obci. Požádala o povolení
umístit příčné pruhy na ploše před školou, neboť na této ploše si často hrají
děti a již tam došlo k menší kolizi auta s kolem. Umístění pruhů bylo
povoleno a budou v nejbližší době nainstalovány, škoda jen, že byla zamítnuta
dotace na jejich pořízení. Naopak ale byla zamítnuta žádost o umístění značek
„Obytná zóna“ v dolní části obce u transformátoru a za mostem u Palasu.
Navrhovaná oblast a vjezdy do ní prý technicky nevyhovuje pojmu „Obytná
zóna“. Příslušné úřady ještě zkusíme znovu přesvědčit, že se o obytnou zónu
jedná. Rada obce s obavami sleduje nebezpečné pojíždění opilých řidičů po
obci během dne. Jak mnozí víte, v červenci došlo i k vážnější nehodě, při
které jen náhodou nebyl zraněn nikdo další. Jen těžko domýšlet k čemu by
mohlo dojít, kdyby v této chvíli jely po silnici děti na kole nebo maminky

s kočárky. RO proto opakovaně žádala o setkání se zástupcem Policie ČR, ke
schůzce ale zatím nedošlo. RO bude i nadále žádat o zvýšenou kontrolu
především ale během dne, nejenom v nočních hodinách.
Vzhledem k několika případům, kdy teprve po projednání
a odsouhlasení záležitosti zastupitelstvem začnou někteří občané protestovat,
že se jich věc týká také, se rada dohodla, že vše podstatnější bude před
projednáním zastupitelstvem zveřejněno ve zpravodaji a na webových
stránkách obce. Dosud bylo vše zveřejněno „jen“ na úřední desce. Přesto Vás
ale všechny prosím, sledujte dění v obci a v případě, že se vás to či ono
dotýká, dejte podnět na obecní úřad, případně kterémukoliv zastupiteli. RO
opravdu nemůže znát do detailů všechny sousedské vztahy. Takže doufám, že
se na jednáních zastupitelstva budeme s našimi občany scházet v hojnějším
počtu.
Víte že :
kontrola z hygieny zapsala ve školní kuchyni tolik nedostatků, že
jejich odstranění by obec přišlo asi na 6 mil.Kč? RO proto
uvažovala o uzavření kuchyně a zabezpečení obědů jiným
způsobem, zřejmě dovozem z jiné kuchyně. Podle posledním zpráv
se ale pracovníci OHS velice podivovali nad tím, že by měla být
školní kuchyň uzavřena. Ve škole se tedy bude vařit dál.
-

firma Singing Rock byla radou navržena na jmenování nejlepšího
podnikatele v obci? Důvodem je, že se jedná o úspěšnou firmu se
sídlem v Poniklé, která v současné době zaměstnává cca. 80 lidí
a její výrobky jsou známé po celém světě. I tak se Poniklá stává
známou obcí.

-

firma Singing Rock hodlá vybudovat na lávce na Preložce cvičnou
horolezeckou stěnu? RO na základě statického posudku souhlasila,
aby byly pilíře a spodek lávky osazeny chyty a oky. Zařízení bude
jednak sloužit firmě k propagaci výrobků a dále tam mohou zájemci
vyzkoušet svůj um a dovednosti.

-

v letošním létě nedošlo s majitelem penzionu „Homole“ k dohodě
o užívání nebytových prostor? Pro minimální hygienické
zabezpečení bylo proto na koupališti umístěno jedno ekologické
WC za více než 9 tis.Kč. Na úhradě se částečně podílí
i provozovatel kiosku.

Tolik asi to nejdůležitější a nejzajímavější, co se v obci přes prázdniny událo.
místostarosta

Plnění rozpočtu obce k 30.červnu 2005 v Kč
Položka

Schválený
rozpočet

Upravený
rozpočet

Výsledek
od poč.roku

Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Přijaté dotace

7767000
1376500
1599000
283560

7867000
1376500
1599000
283560

4522596
672936
370540
6007851

Běžné výdaje
Kapitálové výdaje

10923500
940000

10923500
940000

5215768
669914

Náklady na odvoz komunálního odpadu za 7 měsíců letošního roku
Odvoz popelnic a pytlů
317 693,-Kč
Poplatek za skládkování
24 045,-Kč
Odvoz kontejnerů
16 006,-Kč
Odvoz tříděného odpadu
64 972,-Kč
Nebezpečný odpad
19 860,-Kč
Celkem
442 576,-Kč
Předpoklad nákladů za 5 měsíců, tj. do konce roku
cca 300 000,-Kč
Předpoklad příjmů poplatků za odpady v tomto roce
cca 600 000,-Kč
(vypočítáno dle výše poplatku a počtu osob).
Předpoklad navýšení nákladů za odpad cca o 100 000,-Kč.
Tříděním odpadu můžeme ještě zachránit zvýšení poplatku za odvoz
odpadků v příštím roce. Buď budeme více třídit a tím snížíme náklad na
popelnice, nebo je nám to jedno, kolik zaplatíme? Na obecním úřadu
můžete zdarma vyzvednou igelitové pytle na vytřídění plastů
z domácností a budete překvapeni, jak málo zbude do popelnice. Šetříme
vaše peníze!

Krakonošovy letní podvečery skončily …
Jilemnicko-svazek měst a obcí připravil v týdnu od 10. do
16.července Krakonošovy letní podvečery. Úterý 12.července bylo plně
v režii naší obce. Byl to velice zdařilý podvečer, ke kterému přispělo nejen
pěkné počasí, ale hlavně ponikelské děti, jejich rodiče, členky TJ Sokol,

učitelky mateřské školy, mladí hasiči, členové ochotnického spolku J.J.Kolár,
smíšený pěvecký sbor SATORI a nesměl chybět náš kouzelný Krakonoš. Patří
jim hluboká poklona a upřímné poděkování zastupitelů obce. Svoji obec
reprezentovali důstojně a s nadšením. Poděkování patří i všem Ponikelákům,
kteří se přišli na všechna vystoupení podívat a účinkující podpořili nadšeným
potleskem. Ještě jednou děkujeme!

Poniklá rozkvetla
Na 17.zasedání zastupitelstva obce byl vyhlášen druhý ročníky ankety
o upravené okolí domu, rozkvetlou zahradu nebo květinovou výzdobu.
Jdeme-li po Poniklé ve kterékoli její části, pak musíme přiznat, že naše
domky, okna i zahrádky skutečně září nejrozmanitějšími barvami
a nejrozličnějšími druhy rostlin a květů. Je s obdivem, že i přes letošní
nepodařené léto se ponikelští snaží udržet květenství muškátů, letniček,
cibulovin keřů i jehličnanů, snaží se udržovat trávníky a sekat louky. Je již
výjimkou zarostlá zahrádka nebo nepokosená louka, ale ta buď patří lidem
nemocným nebo majitelům, kteří se v Poniklé trvale nezdržují. Věříme, že je
pouze otázkou času, kdy se začnou starat o okolí a vzhled svých nemovitostí
i jejich noví majitelé. Vám všem, kteří s péčí a vytrvalostí zkrášlujete svoji
obec a nelitujete času, námahy a finančních prostředků, Vám patří upřímné
a obdivné poděkování všech zastupitelů.

Výměna občanský průkazů
Opětovně upozorňujeme občany, že končí platnost občanských
průkazů vydaných od 1.5.1993 do 31.12.1994 a občanských průkazů typu
„knížka“, ve kterých je vyznačená doba platnosti „bez omezení“. Tyto
občanské průkazy se stanou definitivně neplatnými. Obec nabízí těmto
občanům možnost objednání fotografa a matrikářky až do domu, pokud jde
o občana nemocného nebo nepohyblivého. Ostatní občané mohou požádat
o výměnu na obci, kde předloží dosavadní průkaz a jednu fotografii.

Jak je to se zadlužeností obce
O obecních dluzích informujeme naše čtenáře průběžně. Nejaktuálněji
však při sestavování rozpočtu či při inventarizaci pohledávek a závazků.
V posledních měsících náhodně probleskují zprávy nejen v Českém rozhlase,
ale i v České televizi na ČT1, že mimo jiné obce je nejzadluženější obcí
Libereckého kraje právě Poniklá. Proti tomuto tvrzení se velmi důrazně
ohrazujeme a vysvětlujeme, že právě naše obec v loňském roce přijala taková

opatření, která nám umožnila, hlavně díky privatizaci obecních bytů, uhradit
veškeré dluhy poskytnuté Českou spořitelnou na dlouhodobé úvěry na
dobudování kanalizace.
V loňském roce jsme tak uhradili tři dlouhodobé úvěry ve výši
5 019 000,-Kč a tímto splacením jsme se rázem stali (dle metodiky
ministerstva financí) nejzadluženější obcí v kraji. Metodika sečetla naše
splátky ve výši 5 019 000,-Kč + hypoteční úvěr ve výši 3 375 000,-Kč,
tj celkem 8 494 000,-Kč dluhů. Z ročního rozpočtu obce, který se pohybuje
kolem 10 milionu korun, pak vzniklo nesmyslným výpočtem zadlužení obce
ve výši 85%.
Do letošního roku jsme vstoupili pouze s jedním větším zadlužením,
a tím je částka 3 375 000,-Kč (hypoteční úvěr na Dům s pečovatelskou
službou se splatností do roku 2012). Se splácením této hypotéky nemá obec
žádné problémy. Tímto vysvětlujeme všem, kterým se dostalo nesprávných
a hlavně zkreslených informací o naší zadluženosti, že nemůžeme brát zprávy
z našich veřejnoprávních médií vážně.

Jak je to se spoluprací obce s Policií České republiky
Za poslední tři měsíce, zhruba od června t.r., se rada obce několikráte
zabývala problémy ve věci neustálých krádeží železa z obecního kontejneru,
krádežemi a rozebíráním bývalé Kostivárny a hlavně jak zabránit řidičům
nevlastnícím řidičské oprávnění s neuhrazeným zákonným pojištěním, aby
řídili pod vlivem alkoholu nejen po obci, ale aby ani nevyjížděli i do obcí
okolních. Jsou časovanou bombou pro ostatní řidiče, chodce, děti a ohrožují
majetek soukromý i obecní.
Ve věci krádeží železného šrotu nebyla policie schopna nalézt
jediného viníka, i když obdržela poznávací značky vozidel a popisy zlodějů..
Naopak, byla obviněna obec, že v jednom případě zloděje donutila, aby byl
šrot vrácen zpět do kontejneru, když „prý to bylo jejich.“
Ve věci krádeží z objektu Kostivárny pořídila obec nejen fotografie tří
plně naložených aut včetně osob s čitelnými poznávacími značkami a důkazný
materiál dodala osobně i do úřadu Policie v Jilemnici, protože tato neměla
celé tři týdny čas na to, aby si na obci tyto závažné dokumenty vyzvedla.
Samozřejmě, že vyšetřování bylo odloženo.
Že po obci jezdí samozvaní „řidiči“ bez platného oprávnění
v automobilech, které nesplňují žádné technické požadavky, nejsou pojištěny,
navíc je řídí v opilosti, to jsou fakta, která jsou všem slušným Ponikelákům
známa a také ve většině případů víme, o koho jde. Rada obce proto požádala
v tomto případě o pomoc náčelníka Policie ČR v Jilemnici a pozvala jej na
jednání. V jednom případě se omluvil, ve druhém se ani omluvou

neobtěžoval. Po třech týdnech pouze vzkázal, že neví, proč by ztrácel čas na
jednání rady obce. Rada chtěla pouze jediné, a to ve spolupráci řešit případy
ohrožování chodců a ostatních účastníků silničního provozu od nebezpečných
pirátů. Následně pak se stalo, že jeden z těchto „řidičů“ převrátil auto nad
obecním úřadem na silnici III.třídy, došlo k úrazu a vylití benzinu. Bylo
velikým štěstím, že v té době tudy právě nešly děti, nejelo auto, nejelo kolo.
Kdo zaplatí výjezd hasičů, výjezd policie, výjezd záchranné služby a lékaře?
Kdo uhradí pobyt v nemocničním zařízení? Jakou odpovědnost nese tento
„řidič“? Je nezaměstnaný, ale na provoz auta má? Jaké svědomí má tento
člověk vůči ostatním spoluobčanům?
Chtěli jsme vám, čtenáři , pouze ve zkratce přiblížit jak to funguje
(spíše nefunguje) v praxi. V zákoně o obcích je vyloženě uvedeno, že obec má
spolupracovat s Policií České republiky. Obec by ráda spolupracovala, ale
k tomu jsou potřeba vždycky dvě strany.

Umístění žáků 9.třídy
Žáci celé deváté třídy se dostali na své vysněné školy hned v 1.kole
přijímacího řízení. Jsou to prostě mistři!
Radka Hanušová – SOU Hradec Králové – kadeřnice,
Josef Jandura – ISŠ Vysoké nad Jizerou – autoelektrikář,
Romana Kázmerová – SOŠ a SOU Dvůr Králové nad Labem – hotelnictví a
turismus,
Jana Kučerová – ISŠ Vysoké nad Jizerou – obchodní akademie,
Jakub Matějka – ISŠ Vysoké nad Jizerou – autoklempíř,
Lucie Nosková – Gymnázium Jilemnice,
Iveta Novotná – ISŠ Turnov – optik,
Václav Řehořek – ISŠ Vysoké nad Jizerou – automechanik,
Vojtěch Tomáš – ISŠ Vysoké nad Jizerou – automechanik.

O největšího Čecha
V páté třídě Základní školy v Poniklé proběhlo hlasování o největšího
Čecha. Každý si vybral jednoho z 10 NEJ. Výsledné pořadí: Karel IV.,
T.G.Masaryk, Jan Hus a Jan Žižka, Karel Čapek, Božena Němcová, Antonín
Dvořák, J.A.Komenský, Jan Werich, Václav Havel.
Bára Kavánová si vybrala Karla IV.
Když byl Karel malý, nejmenoval se Karel, ale Václav. Jméno mu
změnil až strýček, který ho odmala vychovával. Eliška Přemyslovna (matka)

byla poslední z roku Přemyslovců. Jan Lucemburský (otec) věčně jezdil po
bitvách, a proto na syna neměl čas.
Karel žil dlouho u svého strýce ve Francii a ten ho naučil spoustě
jazyků. Když měl v 17 letech nastoupit na trůn, vybral si jako sídliště Pražský
hrad, i když byl už celý zničený. Proto ho začal opravovat.
Karel rád radil stavitelům Bez jeho svolení se nesmělo nic stavět.
Vybudoval chrám sv. Víta, přestavěl dřevěný Juditin most na kamenný,
později přejmenovaný na Karlův. K této stavbě se z mnoha zemí vozila vejce
– prý aby to vše lépe drželo pohromadě. Dal taky vybudovat hrad Karlštejn,
do kterého měly ženy zakázaný přístup. Měl čtyři ženy a dal vyrobit
korunovační klenoty. 29.11.1378 Karel IV. Zemřel.
Vybrala jsem si ho za největšího Čecha, protože postavil Nové Město
pražské a myslím si, že za jeho vlády naše země nejvíce vzkvétala.
(Převzato z Poškoláku)

Pečení sejkor
Vážení spoluobčané.
Před tradiční akcí cesta pohádkovým lese, byla naše ZO zdravotně
postižených požádána OÚ, jestli by jsme šli péct sejkory. Nabídku jsme
přijali.
Brambory jsme dostali jako sponzorský dar od pí. Květy Kavánové
(menší část) a p. Radka Šíra (větší část). při škrábání a přípravě nám pomohly
pí. Kopecká a pí. Jancáková. Při vlastní pečení pomohla pí. Tauchmanová
a nebylo to poprvé. Všem jmenovaným patří náš dík. Pokud jste byli
spokojeni, těšilo nás. Pokud ne, prosím Vás řekněte mně to.
Za ZO zdravotně postižených
předseda

Kraj podpoří Český ráj i Krkonoše
Radní Libereckého kraje chtějí finančně podpořit neziskové
organizace zaměřené na propagaci cestovního ruchu. Krkonoše - svazek měst
a obcí a Sdružení Český ráj mají získat shodně po 400 tisících korunách.
Konečné slovo v přiklepnutí dotace budou mít krajští zastupitelé. "Finanční
příspěvek je určen především na financování profesionálních zaměstnanců,
kteří by měli pro obě organizace pracovat. Až na výjimky je dosud břemeno
většiny projektů na bedrech dobrovolníků," uvedla Linda Futerová, tisková
mluvčí Libereckého kraje. Podle mluvčí si kraj uvědomuje, že obě sdružení
dělají mnoho práce pro propagaci regionů doma i v zahraničí, a jejich činnost

si tak zasluhuje významnější podporu. Jak podotkl Václav Hartman,
jilemnický místostarosta, který je členem rady organizace Krkonoše - svazek
měst a obcí, se stejnou žádostí o podporu se svazek obrátil i na
Královehradecký kraj. "Je to logické, svazek sdružuje města a obce z celých
Krkonoš, tedy i z Královehradeckého kraje," konstatoval Hartman.

Poplatek za návštěvu Krkonoš?
Vstup do nejvíce navštěvovaných partií Krkonoš bude možná
zpoplatněn. Záměr již před rokem předložilo ministerstvo životního prostředí
Správě Krkonošského národního parku a požádalo o zpracování podkladů.
Podle ředitele Jiřího Nováka se vstupné zatím objevuje v rovině úvah
a vytvořená studie je interním materiálem správy. "Umím si však představit,
že by lidé začali platit například jedno euro za vstup do vytipovaných území
v roce 2010. Vše záleží na zřizovateli, jak se k tomu postaví," uvedl Novák.
Zdůraznil, že poplatky ze vstupného by nesloužily jako klasický rozpočet
správy parku. S jejich využitím se každopádně počítá opět
v Krkonoších."Peníze by měly tvořit zvláštní fond, který by spravovala
dozorčí regionální rada. V ní by starostové krkonošských obcí odsouhlasili,
na co se vybrané prostředky každý rok využijí. Mohly by plynout například do
nadstandardních služeb pro návštěvníky nebo na profesionalizaci činnosti
Svazku měst a obcí Krkonoše. V ní totiž, stejně jako starostové, vidím šanci,
jak dostat do turisticky exponované oblasti evropské peníze na realizaci
finančně náročných projektů," vyjádřil své představy ředitel.
Do Krkonoš každý rok přijíždí kolem pěti milionů lidí. Inkasovat
vstupné není v západních zemích žádnou novinkou. Například turisté
v Alpách jsou zvyklí, že za svou návštěvu horských atraktivit zaplatí
požadovanou částku třeba v restauraci s účtem, ve kterém je účel jasně
deklarován. Za vstup na území hor už vybírají například i u severních sousedů
v Polsku s ročním ziskem odpovídajícím zhruba dvaceti milionům korun.

Euro fond naplní půlmiliónový vklad
Vznik Euro fondu a profesionalizaci práce považuje ve Svazku měst a obcí
Krkonoše jeho předseda Jan Sobotka za prioritní úkoly dalšího dvouletého
období. Prvně jmenovaný záměr má usnadnit předfinancování projektů, které
po dokončení mohou zaplatit fondy unie. "Potřebujeme vytvořit finanční
rezervu, z které jeden z projektů zaplatíme. Peníze se pak vrátí a můžeme
pracovat zase na dalším," vysvětlil předseda svazku. Valná hromada členů má

o vytvoření Euro fondu jednat 30. června. Předem se počítá s tím, že každá
obec nebo město bude muset do fondu odevzdat deset korun za trvale
bydlícího občana. Rezervu by pak tvořilo zhruba půl milionu korun.
"Uvidíme, jak se k tomu představitelé členských obcí postaví a jak prosadí
záměr ve svých zastupitelstvech. Ale už dnes je jasné, že bez fondu bychom
skoro nic nemohli plánovat," dodal Sobotka.

Nedostalo se do Pamětních listů
Školství v Poniklé
První zmínka o vyučování v Poniklé je z roku 1725. Vyučujícím byl
Jan Fišera a učil žáky po domech. Učitel a kněz Jan Rychlovský vyučoval od
roku 1752 rovněž po domech. Později se začalo učit v domě čp. 37 (u Jírů).
Byla to tedy první ponikelský škola. Roku 1824 však došlo k požáru
a následky byly tragické. Uhořelo 26 dětí. Vyučování pokračovalo v domě
čp. 85 (zřejmě později stará pošta).
Roku 1876 byla postavena nová škola, patrová zděná budova. Později
byla ještě opravena a částečně přestavěna. Na stěny vestibulu školy namaloval
mapu katastru obce Poniklá a mapu okolí Poniklé známý učitel a spisovatel
Josef Šír. Mapy jsou z roku 1885.
V roce 1905 byla v dolní části obce postavena škola s názvem
Expozitura. Vyučování v ní začalo v roce 1907. V prosinci 1920 byla při
zdejší obecné škole slavnostně otevřena Hospodářská škola lidová, kterou
zřídilo ministerstvo zemědělství především pro mládež rolnickou ve věku od
14-21 let z Poniklé a okolí. Řízení školy se ujal učitel Ludvík Liška.
Vyučovaní předměty byly: hospodářské nauky, řeči vyučovací a písemnictví,
počty a měřictví, účetnictví, zdravověda, tělesná výchova a domácí
hospodářství s vychovatelstvím (pro dívky). Vyučovalo se ve středu
a v sobotu odpoledne.
V roce 1925 povolila Zemská školní rada zřídit měšťanskou školu.
Ředitelem byl jmenován Antonín Kubánek. Do první třídy měšťanské školy
bylo zapsáno 86 žáků. Budova školy již nestačila. Obec musela zajistit další
vhodné místnosti. Obecní zastupitelstvo se proto usneslo na přístavbě školy
a již v dubnu 1926 se začalo stavět. Práce pokračovaly velmi rychle. 25.srpna
1927 byla nová škola připravena. Na svou dobu to byla velmi výstavná,
prostorná a moderní budova. Však v říjnovém čísle (1927) Úředního listu se
nešetřilo chválou. Dočítáme se: „Zvláštních díků zasluhuje místní školní obec
v Poniklé, která velikým nákladem postavila krásnou školní budovu, jež bude
pro budoucí léta nejen ozdobou obce, ale i trvalým pomníkem všem těm, kdož
se o její uskutečnění starali.“

Na začátku 50.let byl zaveden do školy vodovod a položeny parkety.
Byla zřízena také školní jídelna. Ta byla zprvu v domě za školou a později se
přemístila do přízemí školy, kde je dodnes.
Dnešní podobu získala budova v roce 1957, kdy došlo k jejímu
rozšíření a zároveň vybudování ústředního topení. Přístavbě byla původně
mateřská škola (dnes školní družina), tělocvična a dílny.
Koncem 80.let již škola volá po velkých a nákladných opravách.
Nejhůře je na tom střecha. Při deštích protékají stropy a začíná opadávat
omítka. V horním poschodí. Také vodovod dosluhuje. V květnu 1988 za
provozu začala jeho rekonstrukce. Provedla se veškerá výměna starého
vodovodního potrubí. Téhož roku se po dvouletém urgování generální opravy
střechy konečně podařilo najít podnik, který provede položení krytiny.
Střecha je pokryta materiálem TOMBAK.
O prázdninách 1995 dostala škola novou, zářivou omítku. Změnilo se
i prostranství před školou. Zahrada byla přebudována na parkové prostředí
s nízkým oplocením.
Velkým přáním nejen dětí, ale i sportuchtivých občanů je přístavba
velké tělocvičny.

Stalo se před 60 lety …
Výpis z obecní kroniky
Ku konci dubna 1945 bylo vyhlášeno stanné právo. Celé dny se valily
proudy uprchlíků, jedni sem, druzí tam. Jedni utíkali od Liberce pryč, druzí od
Turnova tam. Potajmu se mezi námi šily již prapory, ale na ven se nedalo nic
dělat, protože se čekalo na pokyn zvenčí.
Jindra Hudera, jako stálá spojka mezi vnitrozemskými partyzány,
přenášel i ruční granáty našim v ilegálním odboji.
2.května 1945 přišla zpráva, že v Berlíně při leteckém náletu přišel
o život Vůdce Adolf Hitler. Museli jsme vystrčit prapory s hákovým křížem
na půl žerdi. 3.5. přišla zpráva, že v okolí, a to hlavně ve Vysokém, vypuklo
předčasné povstání, které bylo skončeno velmi tragicky. I ve Branné,
Valteřicích již naši odzbrojovali Němce. Dělníky jdoucí z práce z Vrchlabí
poslali pěšky domů.
V Poniklé však byla jen veliká panika. Několik občanů spěšně odešlo
do blízkých lesů se skrýt, protože byli v nebezpečí života.
5.5. v poledne se ozvala z Prahy jakási stanice a celý den a celou noc
a celý den příští volala o pomoc. V Praze se bojovalo.

U nás Němci pilně hlídkovali aby bylo dodržováno stanné právo.
Pátrali také po uprchlých mužích. Byli to Zdeněk Horáček, J.Nechanický,
O. Ďoubalík, Otto Horna a František Kaván.
8.5. přišel rozkaz starosty Knappeho, aby si rolníci odvezli zpět domů
oves, který na nich byl před tím vymámen i máselnice a odstředivky si mohli
odvézt.
9.5. šli na obecní úřad naši lidé a převzali zase správu obce do svých
rukou. Tam však již nejdůležitější dokumenty nebyly, pan Knappe zavčas co
mohl spálil, nebo poslal spálit do továrny pod kotel. Z úřední moci přišel tam
pan strážmistr Velíšek z četnické stanice v Roprachticích, který také jako
partyzán se dlouho skrýval. Četník Preller byl odzbrojen a Knappeho vyvedli
dne 9.5. za hranice obce, kde ho propustili na svobodu. Byl doprovázen
čtyřmi občany, které si sám jmenoval, snad to byli jeho vyvolenci. Z té
svobody se příliš dlouho však netěšil.
Syn zemřelého Růžičky Vl. Volech šel se do Rokytnice zeptat, kdo
má vinu na smrti jeho otce, ale musil ho dlouho hledati, až ho našel ukrytého
ve dříví. Byl odveden na okresní úřad v Jilemnici a pak do Vysokého, odkud
ho zase přivezli do Poniklé, kde se zodpovídal na obecním úřadě za asistence
strážmistra Velíška a kam byli zavoláni všichni, jímž ublížil, za přítomnosti
členů prvního revolučního místního národního výboru, který byl zatím
utvořen z těchto místních občanů: Šír František, Skalský František,
A.Burghardt, M.Řehořek, J. Koudelka, J.Harcuba, M.Hartych-rolník,
B.Skalský, J.Hudera, O.Horna, A.Skalský, B.Hnyk, V.Pičman, Z.Horáček. Ve
dvou dnech pak nastaly změny, kde bylo pak tak zvané paritní zastoupení za
různé tehdejší politické strany.
V tomto prvém výboru fungoval jako předseda A.Burghardt. To bylo
v prvých 14 dnech, tzv. revolučních, za stálého chaosu.
Knappe byl převezen do Jilemnice, kde byl vězněn a pracoval jako
trestanec v cihelně. Na sklonku roku pak byl nad ním vykonán lidový soud.
Z obce bylo voláno mnoho svědků. Proces trval asi 3 dny. Těsně před Vánoci
byl na nádvoří soudní budovy popraven provazem, za přítomnosti mnoha
diváků. Tak tedy skončil nepatrný člověk, který tolik různých bolestí a žalu
připravil našim českým lidem.
(Gramaticky minimálně upraveno – pokračování v dalším čísle zpravodaje).

Listy z kronik – 11.pokračování
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil M.Holubec
Nová fara 1722 a faráři

V roce 1719 před ponikelským posvícením přišel ponikelskému
rychtáři Václavu Holubcovi vzkaz z branské vrchnostenské kanceláře a druhý
z branské fary, aby kostelníci, jak starší kostelník Jan Skalský, sedlák čp. 29,
tak mladší kostelník Daniel Tuláček, návesník čp. 85, dali do pořádku
ponikelskou faru, že sem do Poniklé přijede natrvalo kněz a teď hned jako
prvý branský kaplan Frydrych Josef Benedikt Kord. Hrabě Harrach se tak
rozhodl poté, když uslyšel, že mládež v Poniklým v Křížlicích a ve
Vítkovicích nic nezná z katolického náboženství a že mnozí v pasáckých a
pohončích letech ještě nikdy nebyli u svaté zpovědi a u svatého přijímání. Že
umírající lidé odcházejí z tohoto světa bez posledního pomazání. V pátek,
před ponikelským posvícením, přivezla ponikelská robotní fůra pana kaplana
a rychtář s kostelníky ho ubytovali do staré sešlé roubené, čistě však
vysmýčené a vydrhnuté fary v sousedství návesního domku u Pavlíků čp. 45.
Tentokrát mohli ponikelští slavit své posvícení čtyři dny. V sobotu
byl svátek sv. Matouše a i tajní evangelíci přišli poslušně jak dopoledne na
tichou i velkou mši a odpoledne na nešpory či požehnání. Nejenom starší lidé
naplnili zděný ponikelský kostel, ale i mládež, kterou kantor Jan Fišera čp. 95
před mřížkou před hlavním oltářem pěkně srovnal, chlapce na evangelijní
stranu před mužské lavice, děvčata na epištolní stranu před ženské lavice, aby
pilně a bedlivě dohlížel, aby včas klekali, vstávali, křížem se znamenali
a hlasitě odříkávali naučené modlitby.
7.srpna 1721 rozhodl hradecký pan biskup Jan Adam hrabě Vratislav
z Mitrovic za návštěvy u hraběte Harracha o zřízení nových far v Poniklé, ve
Štěpanicích a v Jablonci nad Jizerou. A jejich oddělení od Branné
a Rokytnice.
Před Vánocemi jel pan kaplan Kord do Hradce Králové k panu
biskupovi, aby mu složil předepsanou farářskou přísahu. Při návratu po třech
dnech přichystali jemu slavné uvítání. Na Nový rok 1722 o desáté začala
slavnost instalační prvofaráře Kord v ponikelském kostele sv. Jakuba Většího.
Té se účastnili jak duchovní a světští představitelé tak sousedé z ponikelské,
křížlické a vítkovické kolatury.
O gruntovním soudu 5.března 1722 bylo též oznámeno purkrabím
Severinem Jinoškou, že milostivá vrchnost pan hrabě Alois Tomáš Rajmund
z Harrachu jako patron ponikelského kostela sv. Jakuba Většího svolil, aby ze
zádušních peněz byla v Poniklé postavena nová fara a to zděná s chlévem,
maštalí, stodolou, kolnou a ohradní zdí a že poručil, aby jeho poddaní
z Poniklé a osad přifařených, robotou na tu stavbu postínali v panském háji
stromy, které fořtmistr branský Exner vykáže, nalámali stavebního kamene
břílového, na vápno pak kamene vápenného, nakopali písku i mazanice, to vše
robotou sedláci odforovali a při stavbě samé aby veškerou přidavačskou práci
obstarali sami poddaní, políra se zedníky však pošle hned s jarem sám.

Poniklá tehdy patřila, jako všechny ostatní obce panství, pod kolaturu
branskou až do znovu zřízení a obsazení fary v Poniklé v roce 1722. Do té
doby byl ponikelský kostel filiální. Po dolnobranské svatojiřské pouti se na
faře ohlásil patronátem zjednaný polír Adam Bernášek z Litoměřic, aby se
pustil do stavby nové ponikelské fary podle plánu schváleného panem
hrabětem Harrachem. Místo pro novou faru bylo vybráno nad zádušní loukou
vedle cesty do Horních Dol, neboť odtud sem možno i přivést vodu nově
vykopaným korytem. A tak 28.dubna 1722 založen gruntovní kámen
k vystavění ponikelské fary za prvního faráře Kordy, který požehnání
duchovní při tom učinil a první gruntovní kámen zarazil osobně. Před
ponikelským posvícením na neděli před sv. Václavem letos připadajícím,
když už na nové faře světnice řádně vyschly, se pan farář se svou sestrou,
farskou hospodyní, přestěhoval ze staré roubené sešlé fary do nové zděné, při
níž polír Bernášek ještě chlév, maštálku, stodolu, kolnu a ohradní zeď stavěl.
Nato dostal ponikelský kostel novou cínovou křtitelnici. Ta stará
kamenná sloužila ještě v původním dřevěném od jeho založení před
panováním Karla IV. Tedy víc jak 400 let. Proto farář Kord ji poručil poklopit
dnem vzhůru a použít jako podstavec pro novou křtitelnici cínovou
s latinským nápisem, který na česko znamenal: „Tato křtitelnice zhotovena za
správy důstojného otce Kordy, prvého faráře Ponikelského. Léta Páně 1722.“
Po sv.Havlu 1723 přivezl nový ponikelský rychtář a mlynář Kristián
Rieger (Ryker) do Poniklé panu faráři Kordovi pomocníka novosvěcence
pana kaplana Františka Fridta. V březnu roku 1725 jeho nahradil nový kaplan
Josef Hantke, syn vrchlabského purkmistra. Ten v Poniklé pobyl do 7.května
1728.
Dne 11.června 1730 a další tři dny uspořádal podle nařízení hradecké
konsistoře pan farář Kord pobožnost k sv.Janu Nepomuckému. Pro tuto
pobožnost byla zakoupena ze zádušních peněz soška sv.Jana Nepomuckého
a přivezena z Hradce od řezbáře. Po tři dny stála na hlavním oltáři. V neděli
19.dubna 1733 se rozloučil farář Kord s celou farností v níž působil 12 let a i
s farskou hospodyní byl odvolán do Horní Branné. Tam roku 1737 povýšen
na děkana. Do Poniklé přešel tedy v roce 1733 štěpanický farář Josef Ignác
Rülle a 25.dubna byl instalován.
Ovšem v půli února zemřel v Jilemnici přes osmdesát let starý pan
farář Karel Ignác Brod, který tam padesát let působil. Počátkem března
presentoval pan hrabě na jilemnickou faru ponikelského faráře Rülleho
i s panem kaplanem.Do Poniklé dostal presentaci jablonecký farář Jan David
Ignác Jakobec. 25.července 1743 měl svou první mši svatou nedávno
vysvěcený seminářský pan master Josef Rieger, třetí syn mlynáře
ponikelského Kristiána Riegra. To byl první kněz z Poniklé.

Krátké zprávy, oznámení, inzerce
Masáže
Helena Hnyková, Poniklá 58 nabízí ruční masáže zad, šíje, dolních a horních
končetin, dále jednorázové rašelinové zábaly proti bolestem kloubů a páteře,
obezitě, celulitidě, artróze. Bližší informace na telefonu 481 585240.

Inzerce

Záměr prodeje obecních pozemků
Prodej parcely č. 256/1 v k.ú.Poniklá, v územním plánu obce je zařazena jako
parcela stavební. Nachází se v hoření Poniklé. Žadatel: Milan Janata.
Prodej parcely č. 620/1 v k.ú.Přívlaka. Jde o zanedbanou a neudržovanou
louku pod požární nádrží v Jilmu. Žadatel: Dagmar Steinová.
Prodej parcely č. 416/36 v k.ú.Poniklá. Jedná se o opomenutou parcelu
o výměře 60 m2 před vchodem do panelového domu čp. 301. Žadatel:
Společenství vlastníků bytů Poniklá čp. 300, 301 a 302.

Pronájem garáže
Rada obce Poniklá zveřejňuje záměr pronájmu obecní garáže pro
osobní automobil. Garáž se nachází vedle zdravotního střediska na stpč. 467.
Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadu do konce září 2005.

SINGING ROCK Poniklá
hledá
U K L I Z E Č K U
Jedná se o vedlejší pracovní poměr, rozsah
práce cca 12 hodin během soboty či neděle.
Zájemci se mohou hlásit u paní Hany Plecháčové
na tel. čísle 481585026

Společenská kronika
Jubilea v červenci a srpnu 2005
80 let
75 let
75 let
70 let
75 let
75 let
80 let

Vlastimil Šír
Josef Tomíček
Jitka Novotná
Lubomír Čurda
Vlasta Patočková
Miluše Vondrová
Bohumil Rychtář

Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!
Narození
5.července 2005 manželům Lence a Patriku Pelcovým dcera Štěpánka.
Ať vyrůstá k radosti rodičů!
Úmrtí
16.července 2005 Josef Brzák ve věku 78 let.
Čest jeho památce!

Svatba
18.června 2005 Barbora Holešovská z Poniklé a Jan Holubec z Víchové nad
Jizerou.
Gratulujeme!
Zlatá svatba – 50 let
Jaroslava a František Mařasovi
Platinová svatba – 65 let
Libuše a Bohumil Zemánkovi
Hodně štěstí do dalších let společného života!

Sportovní zprávy
V sobotu 30.července 2005 od 9.00 hodin se uskutečnil na fotbalovém
hřišti v Poniklé již 23.ročník turnaje s názvem

„O poutní koláč „
Za velmi teplého počasí při účasti 5 mužstev se sehrálo 10 utkání po
2 x 15 minutách. Při zahájení turnaje asistoval zástupce našich Krkonoš, sám
ponikelský Krakonoš.
Úspěšnost jednotlivých družstev:
Název mužstva

Umístění

Počet gólů

Počet bodů

TIPSPORT BAR HLAVÁČ

1

15 : 5

9

PONIKLÁ

2

11 : 4

7

FC PLÁCEK

3

5:7

6

FK JILEM BENÁTKA

4

3 : 10

4

OUT SIDER TEAM 2

5

5 : 13

3

Jmenovaná mužstva obdržela diplom.
Dále podle umístění:
První, druhé a třetí mužstvo obdrželo poháry a velké pouťové koláče.
Čtvrté mužstvo obdrželo malé koláče.

Páté mužstvo dostalo 2 lahve Cocacoly.
Turnaj byl ukončen asi v 16.00 hodin. Chci poděkovat všem přítomným
hráčům a divákům. Dále všem, kteří se starali o občerstvení a pořadatelům za
zdárný průběh turnaje. Od příštího ročníku se budou měnit herní podmínky
a tak doufám, že se i přesto sejdeme v hojném počtu.
Za organizační výbor TJ Poniklá
František Václavík

Z kultury
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ZÁŘÍ A ŘÍJEN 2005
*
sobota

3.9. v 19.45 h.

neděle

4.9. v 18.00 h.

*
*
VÁLKA SVĚTŮ

přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký dobrodružný film – sci-fi (117 min.) s Tomem Cruisem v hlavní
roli. Poslední válku na Zemi nezačnou lidé.
středa 7.9. v 19.45 h.
MOJE VELKÁ INDICKÁ SVATBA
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká romantická muzikálová komedie (111 min.). Pomáda na
Bombajský způsob aneb Bollywood vs. Hollywood.

sobota 10.9. v 19.45 h.

PROKLETÍ

neděle 11.9. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký horor (97 min.). Co tě nezabije, to tě posílí. Napadení
vlkodlakem změní životy několika mladých lidí.
středa 14.9. v 19.45 h.
PROKLETÁ ARGENTINA
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč

Filmové drama VB/Španělsko (108 min.). Teror. Strach. Soucit. Láska.
V hlavní roli Antonio Banderas a Emma Thompsonová.
sobota 17.9. v 19.45 h.

RUKOJMÍ

neděle 18.9. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý akční thriller USA/SRN (114 min.). Bruce Willis jako elitní
vyjednavač má jen jednu noc na záchranu rukojmí.
středa 21.9. v 19.45 h.

TLUMOČNICE

přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý thriller SRN/USA/VB (129 min.). Pravda nepotřebuje překlad.

sobota 24.9. v 19.45 h.

SMÍM PROSIT?

neděle 25.9. v 18.00 h.
přístupný (12)Vstupné 60,- Kč
Americko-kanadská taneční komedie (107 min.) s Richardem Gerem
a Jennifer Lopezovou v hlavních rolích.
středa 28.9. v 19.45 h.
CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ
přístupný Vstupné 60,- Kč.
Širokoúhlá dobrodružná komedie USA/VB/SRN/Irsko v českém znění (121
min.).
sobota 1.10. v 19.45 h.
neděle 2.10. v 17.15 h.

SIN CITY – MĚSTO HŘÍCHU

přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký akční thriller (125 min.) s Bruce Willisem, Mickeyem Rourkem
a Clivem Owenem v hlavních rolích.
středa 5.10. v 19.45 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč

KUNG-FU MELA

Širokoúhlá akční komedie Hongkong/Čína (99 min.). Nejlepší kung-fu film
všech dob!
sobota 8.10. v 19.45 h.

ROMÁN PRO ŽENY

neděle 9.10. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Česká romantická komedie režiséra Filipa Renče podle scénáře Michala
Viewegha (95 min.).
středa 12.10. v 19.45 h.

SAHARA

přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý akční dobrodružný film USA/Španělsko/SRN (124 min.).
Dobrodružství má novou tvář.
sobota 15.10. v 19.45 h.

3:15 ZEMŘEŠ

neděle 16.10. v 17.15 h.
přístupný (12)Vstupné 60,- Kč
Americký horor od tvůrců Texaského masakru motorovou pilou (90 min.).
středa 19.10. v 19.45 h.
DŮM VOSKOVÝCH FIGURÍN
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký thriller (113 min.). Chytit. Zabít. Vystavit.

sobota 22.10. v 19.45 h.
neděle 23.10. v 17.15 h.

MOJE KRÁSNÁ ČARODĚJKA

přístupný Vstupné 65,- Kč
Americká komedie (102 min.) s Nicole Kidman a Willem Farrellem
v hlavních rolích. Nudíte se? Začněte randit s čarodějkou.
středa 26.10. v 19.45 h.

PŘÍŠERNÁ TCHÝNĚ

přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá americká komedie (102 min.) s Jennifer Lopezovou a Jane
Fondovou v hlavních rolích. Tchýně a uzený nejlepší jsou studený ...

sobota 29.10. v 19.45 h.
neděle 30.10. v 17.15 h.

LEGENDY Z DOGTOWNU

přístupný Vstupné 70,- Kč
Americké akční drama (104 min.). Skateboarding se pro ně stal životním
stylem.
středa

2.11. v 18.00 h.!

KARLÍK A TOVÁRNA NA ČOKOLÁDU

přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký rodinný film v českém znění (115 min.). Připravte se na sladkou
příchuť dobrodružství.
sobota 5.11. v 19.45 h.

Mr. & Mrs. SMITH

neděle 6.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá americká akční komedie (120 min.) s Bradem Pittem,
Angelinou Jolie a Vincem Vaughnem v hlavních rolích. Jak vyřeší
manželé situaci, v níž je jejich zvláštní pracovní povinnosti staví proti sobě?
středa 9.11. v 19.45 h.

NOČNÍ HLÍDKA

přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Akční horor (115 min.). Mrazivé jako peklo.

sobota 12.11. v 19.45 h.
neděle 13.11. v 17.15 h.

FANTASTICKÁ ČTYŘKA

přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký film sci-fi (106 min.). Připrav se na vše fantastické
a nenechej si ujít fantastickou podívanou.
středa 16.11. v 19.45 h.

KLÍČ

přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký horor (105 min.). Některé dveře by měly zůstat
zamčené ...

sobota 19.11. v 19.45 h.

BATMAN ZAČÍNÁ

neděle 20.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý fantastický rhriller (140 min.). Zrození legendy
o temném rytíři města Gotham.
*
*
*
Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše
vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonecn.j.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz..
Telefon: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

KINO 70 Jilemnice
- program na září 2005
3. Sobota
Prokletá Argentina
od 17:30 a 20:00
Teror. Strach. Soucit. Láska. Filmové drama odehrávající se v Buenos Aires
v 70. letech min. století nám přiblíží hlavní představitelé – Antonio Banderas
a Emma Thompson. USA/Argentina/Španělsko/VB – titulky.
Režie: Christopher Hampton
Hrají: Antonio Banderas a Emma Thompson, Horacio Flash, Leticia Dolera.
vstup 60,- Kč
USA/Argentina/Španělsko/VB – titulky, délka 107 minut, do 15 let
nevhodný
6. Úterý
Válka světů
od 17:30 a 20:00
Poslední válku na zemi nezačnou lidé … Velkolepá sci-fi od slavného režiséra
Stevena Spielberga slibuje překonání všeho, co jsme doposud v kinech mohli
spatřit. Není to jen o mimozemšťanech, ale také o zoufalém tátovi, který se
svou rodinou bojuje o přežití – dodává Tom Cruise (představitel hlavní role).
Režie: Steven Spielberg
Hrají: Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins ad.
vstup 60,- Kč

USA –titulky, délka 117 minut, od 12 let přístupný
8. Čtvrtek
Tlumočnice
od 17:30 a 20:00
Pravda nepotřebuje překlad. Tlumočnice je drama ostré jako břitva, které se
odvíjí od největších hrozeb 21. století.
Režie: Sydney Pollack
Hrají: Nicole Kidman, Sean Penn
vstup 50,- Kč
V. Británie – titulky/Thriller, délka 123 minut, od 15 let přístupný
10. Sobota
Příšerná tchýně
od 17:30 a 20:00
Charlotte konečně najde muže, který je úspěšný, hezký, starostlivý … a
nezadaný! Má však matku, která se nezastaví před ničím, aby svatbu
překazila…
Režie: Robert Luketic
Hrají: Jennifer Lopey, Michael Vartan, Jane Fonda
vstup 60,- Kč
délka 110 minut,od 12 let přístupný
13. Úterý
Život Briana
od 19:00
FILMOVÝ KLUB. Populární komediální skupina Monthy Python natočila v
paralele evangelijních příběhů satiru na vždy stejné politikaření velkých hesel.
Cyklus: Současný film.
Režie: Terry Jones
Hrají: Terry Jones, Graham Chapman, Michael Palin
vstup 55,- Kč
Délka 94 minut,do 15 let nevhodný
15. Čtvrtek
Batman začíná
od 17:30 a 20:00
Trauma, které prožil jako malý chlapec, v něm vyvolá posedlost se pomstít.
Maskovaný bojovník Batman používá svoji sílu, inteligenci a řadu
technických vymožeností k boji proti zlověstným silám, které ohrožují město
a zničily jeho dětství.

Režie: Christopher Nolan
Hrají: Christian Bale, Michael Caine ad.
vstup 60,- Kč
USA – titulky/thriller, délka 140 minut, do 12 let nevhodný
18. Neděle
Rukojmí
od 17:30 a 20:00
Bruce Willis jako elitní vyjednávač má jen jednu noc na záchranu ohrožených
životů.
Režie: Florent Siri
Hrají: Bruce Willis, Kevin Pollak, Jonathan Tucker, Ben Foster
vstup 60,- Kč
USA – titulky/akční, délka 113 minut, do 15 let nevhodný
20. Úterý
Moje velká indická svatba
od 17:30 a 20:00
Americká romantická muzikálová komedie. Pomáda na bombajský způsob.
Režie: Gurinder Chadha
Hrají: Aishwarya Rai, Martin Henderson
vstup 60,- Kč
GB/USA – titulky, délka 111 minut, mládeži přístupný
24. Sobota
Zákon přitažlivosti
od 17:30 a 20:00
Láska má vždy poslední slovo … Dva rozvodoví právníci již ve svých
případech zažili všechny konce lásky. Jakou šanci může mít ta jejich?
Režie: Peter Howitt
Hrají: Pierce Brosnan, Julianne Moore
vstup 60,- Kč
VB/Irsko – titulky/komedie, délka 90 minut, mládeži přístupný
27. Úterý
Kouzelný koláč
od 17:30
Animovaná britská pohádka o malé Florence, která je uvězněná v ledovém
vězení. Její přátelé (pejsek, kráva, slimák a králíček) se okamžitě vydají na
nebezpečnou cestu, aby svou kamarádku zachránili.
Režie: Dave Brothwick

Hrají: animované
vstup 60,- Kč
Velká Británie – česká verze, délka 85 minut, mládeži přístupný
Dle paragrafu 8 zákona ČNR č. 241/1992 je k ceně každé vstupenky připočítán příplatek 1,- Kč na
Fond kinematografie.
KINO 70 JILEMNICE, Roztocká 500,
informace na tel.: 481 544 070 nebo 481 545 040 - pokladna.
Předprodej v Informačním centru na Masarykově náměstí tel.: 481 541 008.

