Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané,
RO se poměrně dost zabývala provozem vodovodů a kanalizace. Na
panu Trkanovi požadovala průhlednější vyúčtování služeb. V současné době
byly vždy placeny měsíční zálohy a ty byly jednou ročně zúčtovány. RO tak
neměla stálý přehled o průběhu nákladů. Po společném jednání v radě bylo
dohodnuto, že bude předkládán měsíční rozpis nákladů a pokud by některé
položky byly nejasné, bude možno nahlédnout do originálů faktur. Dále bylo
dohodnuto snížení nákladů na provoz vodovodu a kanalizace a tato
navrhovaná změna byla následně odsouhlasena na jednání zastupitelů. RO
také převzala od pana Trkana výsledky monitoringu kanalizace. Ve zprávě ale
byl pouze stav jednotlivých šachet, zatím stále nebylo přesně jasné, kde se v
systému bere balastní voda. Z předložené zprávy vyplývá, že část šachet je
poměrně zanešena odpadem z domácností a štěrkem. Počátkem října vyčistili
ponikelští hasiči nejvíce zanešené úseky a poté byla provedena kontrola
průmyslovou kamerou (krtkem). V době psaní tohoto článku jsem ještě
výsledky této kontroly neznal.
Na jednání ZO byla řešena situace se zateplením školky a RO byla
pověřena návrhem řešení. Probrala možnosti s místními podnikateli, kteří se
zabývají zateplováním a na půdě bude provedeno lepší doizolování. RO
provedla předběžný průzkum na zateplení balkónů pomocí plastových desek.
Oslovená firma nabídla toto zateplení za 940000,-Kč + DPH, což je pro obec
nepřijatelné. Navíc se tato cena zdála býti velice nadsazená, neboť vycházelo
více než 5000,- Kč za m2 desek (průměrná cena, včetně olištování, práce….).
RO bude shánět další informace.
OHS kontrolovala školní kuchyň a bylo nařízeno odstranění
nedostatků. RO nechala zpracovat několik nabídek na řešení vzniklé situace.
Ovšem přestavba kuchyně je několikamiliónová investiční záležitost, jedním
z řešení se jevil dovoz jídel z některé z vyhovujících kuchyní. Po dalším
jednání s pracovníky OHS jsme se ale dozvěděli, že zatím v žádném případě
nehodlají naši kuchyň uzavřít, neboť v době nedávné byla již vybavena na
slušnou úroveň. K tomu asi není co dodat.
Na škole byla provedena revize komínů a hromosvodů. Zde byl
špatný nástavec na komíně - bez certifikátu, špatná manipulace, nebezpečné
atd. Dle našeho názoru se spíš jednalo o konkurenční boj firem. Na naši výzvu
firma, která nástavec instalovala, vše potřebné dodala a nyní by mělo být již
vše v pořádku.
Firma Singing Rock požádala obec o pronájem lávky na Preložce.
Jedná se o pronájem spodní části lávky, kde chce firma zřídit cvičnou

lezeckou stěnu. RO si nechala zpracovat posudek statika, z něhož vyplývá, že
zařízení, které je v plánu namontovat, v žádném případě neohrozí nosnost
lávky a z toho plynoucí bezpečnost. Protihodnotou bude, že firma se bude
starat o pravidelné nátěry lávky, je smlouvě je toto vyčísleno
i finančně. Mikroregion Jilemnicko zadal podmínky pro vyhodnocení
nejlepšího podnikatele v obci, těmto podmínkám vyhovuje v Poniklé právě
firma Singing Rock. Jedná se o českou firmu, zaměstnává již poměrně dost
lidí, stále se rozvíjí.....
Potěšující zprávou je, že nám bylo odpuštěno vrácení dotace i penále
na DPS. Kontrola uznala, že se jednalo pouze o drobné formální chyby,
dotace byla použita na DPS a dům jako DPS skutečně slouží. Proto nebyla
předepsána ani tzv. "výchovná pokuta". Na OÚ přišla nabídka na zapojení se
do programu "PHARE - projekt pro pečovatelskou službu". Zdá se, že se obec
do projektu nezapojí, neboť by došlo opět k obrovskému nárůstu
administrativy.
Přes prázdniny se opět "ladil" systém sběru odpadů. Novinkou je
zavedení pytlů na plasty a pytlů na obaly Tetrapak. Používání pytlů se
poměrně ujalo, toto třídění by mělo být i znát na počtu vyvážených popelnic.
Vadou na kráse je přístup svozové firmy, která odmítá sbírat tyto pytle po
obci a požaduje jejich odkládání na jediné místo. Věc bude řešena tak, že
občané budou tyto pytle odkládat u kontejnerů na tříděný odpad a pracovníci
drobných služeb je čas od času svezou na jedno místo. I na obecním úřadě se
občas stane, že levá ruka neví co dělá pravá a tak jen doufám a tuším, že paní
starostka vše upřesňuje v tomto čísle zpravodaje. Pokud tomu tak není,
přijměte moji omluvu, o všem budete určitě co nejdříve informováni jiným
způsobem (rozhlas, vývěsní tabule). Pokud jste si také všimli, byly vytvořeny
místa na sběr tříděného odpadu, téměř na každém je kontejner na papír, PET
lahve a bílé a barevné sklo. Pokud někde jeden chybí, je to nádoba na bílé
sklo, které jde odložit i do barevného. Naopak barevné sklo do bílého nepatří.
Děkuji vám všem za třídění odpadu.
RO je seznamována s rozhodnutími stavebního úřadu, měla by tedy
mít přehled o výstavbě v obci . V několika případech teď již byla situace
neúnosná a RO musela pozvat stavební úřad. Ohlášená kolna, ve které parkuje
denně auto není kolna, ale je to garáž a na tu je již potřeba stavební povolení.
Ve většině případů není žalobce, někdy se ovšem žalobce objeví
a nepříjemnosti z toho má především stavebník. Proto prosím, dodržujte
stavební zákon.
V letošním roce se již podařilo opravit cestu k fotbalovému hřišti.
Kvůli nevyjasněným vlastnickým vztahům se nepodařilo opravit cestu
k přívlackému hřbitovu. RO svolala jednání všech vlastníků sousedních
pozemků a bylo dohodnuto, že po osazení hraničního bodu v jednom sporném

místě nebudou již k opravě cesty vznášeny žádné námitky. Přesto se ale
oprava cesty již letos nestihne a odsouvá se na příští rok. Místo toho se ještě
bude opravovat cesta k ponikelskému hřbitovu a výtluky na cestě okolo
obřadní síně.
RO byla seznámena s vytyčením pozemku okolo hřiště. Nesouhlasila
především s vytyčením hranice podél běžecké dráhy, kde je naplánováno
vybudování doskočiště. Dole pod mezí je starý mezník, který by měl být
hraničním mezníkem hřiště. Měřická firma byla na tyto mezníky upozorněna,
chybu uznala a provedla nové vytyčení. Toto nové vytyčení již odpovídá
skutečnému stavu v terénu a bylo dotčenými vlastníky uznáno. Část hřiště (ne
hrací plocha) je na soukromém pozemku a proto prosím fotbalisty, pokud
neznáte nově vytyčené hranice, obraťte se na mne a nebo na paní Novákovou.
Oba jsme u předání vytyčené hranice byli.
RO byla seznámena s nově vzniklou firmou KORID s.r.o., kterou
založil Liberecký kraj. Firma má koordinovat dopravní obslužnost v kraji, RO
ji vidí jako zcela zbytečnou, neboť o dopravní obslužnost se vždy staral
příslušný odbor na úřadě.
RO souhlasila se zakoupením sněhové frézy na zimní úklid chodníků
a prostoru okolo DPS. Fréza bude zakoupena v akci se slevou za 29900,- Kč.
Po odchodu podnikatelů z čp. 266 (zdravotní středisko) navrhla rada
obce rekonstrukci volných prostor na byty, ovšem se spoluúčastí nových
nájemníků. Na návrh bytové komise byli osloveni žadatelé o byt, u kterých
bylo pravděpodobné, že si část rekonstrukce provedou sami. V současné době
jsou již dva plánované byty obsazené, jeden je volný. Žadatelé o byt by se
možná mohli informovat o podmínkách, za kterých by bylo možné byt získat.
Tolik asi nejdůležitější zprávy z jednání rady.
místostarosta

ZÁPIS
z 19. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 27.září 2005 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 12 členů zastupitelstva.
Zapisovatel: Jana Pičmanová
Ověřovatelé zápisu: Lidmila Kadavá, Miloš Holubec,
Návrh na usnesení: ing. Petr Plichta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.

PROGRAM
Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
Zpráva o činnosti rady obce za období od 20.června do 19.září 2005.
Rozpočtové změny.
Návrh rozpočtu obce pro rok 2006.
Schválení návrhu Zadání Územního plánu obce Poniklá.
Žádost o pořízení změny Územního plánu Poniklá.
Změna trasy vodovodního řadu k penzionu Klára.
Schválení hospodaření Krkonoše-svazek měst a obcí za rok 2004.
Schválení návrhu rozpočtu Krkonoše-svazek měst a obcí na rok 2005.
Návrh na schválení příspěvku do Eurofondu na podporu rozvoje
Krkonoš.
Návrh cen jízdného lyžařského vleku HOMOLE pro sezónu 2005-2006.
Schválení bezúplatného převodu parcely č. 468 v k.ú.Poniklá.
Schválení žádostí o získání pozemků z Pozemkového fondu ČR.
Návrh na revokaci usnesení ZO č. 365.
Prodej pozemků: Milan Janata, společenství čp. 300-302, Pavel
Koldovský
Různé: oprava cesty k přívlackému hřbitovu,
návrh způsobu prodeje bytů,
vyřízení žádostí obce o přidělení grantů z Libereckého kraje.
Diskuze.
Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Veřejné zasedání ZO zahájila paní starostka, přivítáním zastupitelů a
občanů. Byli navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatelka a navrhovatel.
Zastupitelé pak navržené zastupitele schválili včetně předloženého programu.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 20.června do 19.září
2005
Tuto zprávu připravil a přednesl místostarosta pan ing. Plichta.
Zprávu doplnila starostka o informaci týkající se značení přechodu pro chodce
u Singing Rocku, kde byl tento záměr obce Ředitelstvím silnic a dálnic
zamítnut. Dále upřesnila záměr využití lávky pro pěší k instalaci lezecké stěny

firmou Singing Rock Protihodnotou bude pak její stálá celková údržba.
Zpráva byla schválena.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 3) Rozpočtové změny
Návrh rozpočtových změn obdrželi zastupitelé v projednávaných
materiálech. Jedná se o navýšení příjmové části ve výši 33 000,-Kč (daň
z příjmu FO, ostatní nedaňové příjmy, refundace mezd, dotace na požární
ochranu). Ve výdajové části byly tyto prostředky použity ve stejné výši na
putovní pohár, příspěvek časopisu Krkonoše, nájemné za půdu, autobus na
hasičskou soutěž a úhradu dopravy zájezdů Klubu důchodců). Schválený
rozpočet na vodovod a kanalizaci představuje velké zatížení a do konce roku
se již nepodaří zajistit všechny plánované akce, které byly navrženy. Proto je
navrženo, aby z § 2321-odpadní vody byla přesunuta částka 200 000,-Kč a z §
2310-pitná vody přesunuta částka 121 000,-Kč na posílení § 2212-místní
komunikace a § 3722-sběr a svoz komunálních odpadů.
V další části tohoto bodu byl zastupitelům předložen rozpočtový
výhled do roku 2009. Tím byl splněn úkol, který obci uložil kontrolní orgán
KÚ LK.
Hlasování k rozpočtovým změnám: pro 10
proti
2
zdržel se 0
Hlasování k rozpočtovému výhledu: pro 12
proti
0
zdržel se 0

Ad 4) Návrh rozpočtu obce pro rok 2006
Rozpočet pro příští rok by měl plynule navazovat na letošní. Tzn., že
akce, které byly zahájeny, by měly být dokončovány podle možností obce. I
nadále bude obec žádat o dotace a granty z programu obnovy venkova,
z Mikroregionu Jilemnicko a dalších přístupných fondů. Návrh rozpočtu by
měl být připraven ke schválení na příštím zasedání ZO, nejpozději do
30.listopadu 2005. V diskuzi vystoupila paní starostka a požádala zastupitele
o podávání návrhů do rozpočtu, aby finanční výbor mohl návrh odpovědně
sestavit.
Hlasování: pro 12
proti
0
zdržel se 0

Ad 5) Schválení návrhu Zadání Územního plánu obce Poniklá
Zmíněný návrh byl schválen zastupitelstvem 8.června t.r pod číslem
usnesení 359. Vzhledem k námitce KÚ LK, odboru životního prostředí, bylo
nutné Zadání ještě dohodnout s tímto orgánem Jednalo se o vymezení

zastavěného a zastavitelného území obce a ochranu zemědělského půdního
fondu před jejím vynětím. Je proto nutné zmíněné usnesení zrušit a schválit
dnešním dnem upravené Zadání společně se stanoviskem nadřízeného orgánu.
Hlasování o zrušení usnesení č. 359: pro 12 proti 0
zdržel se 0
Hlasování o přijetí nového Zadání:
pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 6) Žádost o pořízení změny Územního plánu Poniklá
Předložená studie a žádost investora – HYPERSTAVEBNINY CZ
a.s. – o zařazení do ÚP obce je natolik závažná, že je potřebné prvotní
projednání v ZO. Firma SÚRPMO, která plán zpracovává požaduje, aby se
ZO vyjádřilo, zda se záměrem Hyperstavebniny CZ, souhlasí.
Předpokládaný záměr této společnosti navrhuje umístění 40 domků
venkovského charakteru (roubená stavení typu ZLATNÍK, jsou k vidění ve
Zlaté Olešnici). Jde o objekty bez podsklepení, využívající k bydlení přízemí
a podkrovní prostory (2x45 m2). Ke každému domu přísluší 2000 m2 trvalého
travního porostu. Každý dům představuje 100 m2 zastavěné plochy. Investor
hodlá v budoucnu tyto objekty vystavět a odprodat tuzemským i zahraničním
zájemcům k rekreaci.
Zásobování pitnou vodou – z nově zřízené vrtané studny v horní části
pozemků.
Odkanalizování – nově zřízená ČOV pod koupalištěm.
Elektropřípojka – posílení stožárové trafostanice, domovní přípojky zemním
kabelovým rozvodem.
Přístup k objektům - realizace nové komunikace procházející osadou domků
se zátěží do 3,5 tuny.
Venkovní úpravy – zpevněné přístupy k domkům plochy na popelnice,
garážová stání pro 1-2 vozidla.
Vzhled a vybaven domků – viz foto.
Pozemky – jedná se o cca 10 ha pozemků pana Jiřího Rychtáře z Jilemnice,
který je nabízí prostřednictvím Realitní kanceláře. Parcely se nacházejí od
bývalého objektu pana Rychtáře směrem ke koupališti. Nad koupalištěm jsou
dvě lokality s lesním porostem a nad nimi, směr severovýchod, je plánováno
s výstavbou po trase stávající sjezdovky až k výstupní stanici lyžařského
vleku. Další nabízené pozemky se nacházejí nad tzv. Panskou cestou
v Horních Dolích.
Diskuze:
Pan Řehořek se domnívá, že obec musí k těmto objektů
infrastrukturu vybudovat a udržovat a myslí si, že to pro obec velkým
přínosem nebude. Dále navrhl, aby se informace o takové výstavbě, získaly
v jiných obcích, kde je to postavené. Pan Hejral měl připomínku ke kapacitě

vodovodu, pan Mikolášek podotknul, že firma může vykoupit všechny
pozemky pana Rychtáře a pak nastanou další komplikace obci. Pan Holubec
se domnívá, že vzhledově by řadová výstavba těchto domků neměla krajinu
ničím rušit (navrhuje pouze výstavbu od stodoly pana Rychtáře po
koupaliště), jenom doporučuje, aby vše bylo zahrnuto ve smlouvě
s investorem a obcí, že veškerou infrastrukturu vybudují na své náklady. Ing.
Plichta navrhuje další jednání s firmou HYPERSTAVEBNINY CZ a získat
další potřebné informace. Tento návrh byl všemi přijat.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 7) Změna trasy vodovodního řadu k penzionu Klára.
Dne 28.července t.r. proběhlo na obci jednání ve věci schválení
projektu na stavbu „Prodloužení vodovodního řadu k penzionu Klára.“ O
záměru této výstavby bylo jednáno více než před 10 lety, kdy obec přijala
žádosti o zásobování pitnou vodou v této lokalitě (Fišerovi Quirsfeldovi,
Kučerovi, Simonides a v roce 2003 i pan Řehořek). Trasa prodlouženého řadu
byla hned zpočátku navržena podél hlavní silnice I/14 a v minulém volebním
období se čekalo na rekonstrukci silnice, kdy se plánovalo prodloužení
souběžně. Bohužel, rekonstrukce silnice se nekonala, ale záměr ani žádosti o
napojení na prodlouženém vodovodu nikdo nezrušil. Po více jak 10 letech je
však projekt vlastníky dotčených pozemků navržen jinou trasou. I nadále se
předpokládá s napojením všech objektů na vodovod, ale nepřipouští se vedení
trasy po některých pozemcích. Je navržena nová trasa přes jiné pozemky.
Jejich nový majitel se stavbou předběžně vyslovil souhlas. Návrh změny trasy
prodloužení vodovodního řadu byl zastupitelům předložen.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 8) Schválení hospodaření Krkonoše –svazek měst a obcí za rok
2004
Zastupitelům byl předložen „Závěrečný účet za rok 2004.“ Skutečné
příjmy dosáhly výše 4 015 500,-Kč, výdaje 4 259 800,-Kč. Prostředky byly
převážně použity na cyklodopravu, cyklostezky, prezentaci apod.
Diskuze: pan Mikolášek - co si má představit pod položkou „získáno asi“. Je
to uvedeno v příloze Stav grantů, dotací a programů pro rok 2005. Paní
Pičmanová se zeptala co členství obci přináší. Bylo odpovězeno, že se obec
dozví o možných dotacích, obdrželi jsme mapu Krkonoš, která je v čekárně
před kostelem, získáváme informace o produktech, bohužel, obec musí hodně

lobovat aby se dostala do popředí. Zatím jsou zvýhodňovány spíše obce na
Trutnovsku. Pan Mikolášek připomenul, že veškeré trasy cyklobusů vedou
mimo Poniklou a neví proč se obci vyhýbají. Bylo hlasováno o odložení
schválení z důvodu nejasností přeložených materiálů.
Hlasování o odložení: pro 12
proti 0
zdržel se 0

Ad 9) Schválení návrhu rozpočtu Krkonoše –svazek měst a obcí na
rok 2005.
Návrh rozpočtu byl zastupitelům předložen. Plánované příjmy Svazku
jsou 34 365 300,-Kč, plánované výdaje 34 275 500,-Kč. Svazek je dobře
zaveden, své příjmy získává především z grantů, dotací, fondů a příspěvků.
Jeho sídlo je na vrchlabské radnici.
Hlasování: pro 11 proti 0
zdržel se 1

Ad 10) Návrh na schválení příspěvku do Eurofondu na podporu
rozvoje Krkonoš.
Valná hromada Svazku Krkonoše-svazek měst a obcí, schválila
9.června 2005, založení Eurofondu, jehož cílem je shromažďování finančních
prostředků, které budou použity k nezbytnému předfinancování projektů,
které při čerpání zdrojů z fondů Evropské unie, musí být v plné výši uhrazeny
a teprve po jeho ukončení se z EU většina vložených prostředků vrátí. Výše
příspěvku byla Valnou hromadou schválena ve výši 10,-Kč na jednoho trvale
žijícího obyvatele (pro obec 12 310,-Kč).
Diskuze: Pan Řehořek s panem Mikoláškem se schválením příspěvku
nesouhlasí.
Hlasování o zamítnutí úhrady příspěvku: pro: 8
proti 3 zdržel se 1

Ad 11) Návrh cen jízdného lyžařského vleku HOMOLE pro
sezónu 2005-2006
Po 17.00 hodině se dostavila paní Kynčlová, tím se počet zastupitelů
zvýšil na 13.
Návrh cen jízdného byl zastupitelům předán k posouzení. Ceny byly
navýšeny o 20% vzhledem k nárůstu cen pohonných hmot a elektrické
energie. Pan ing. Plichta podal pozměňující návrh, kterým upravil rozdíl
mezi hodinovým a dvouhodinovým jízdným. Tento návrh byl po krátké
diskuzi přijat. Druhou změnou byl návrh pana Hejrala na zajištění provozu

vleku bez dvouhodinového přerušení, tj. ponechat v provozu vlek i po 17.00
hodině s tím, že od této doby bude již noční lyžování. K této myšlence se
připojil i pan Řehořek. Je otázkou, jak se bude upravovat sjezdová trať, jak se
zajistí obsluha. Nepřetržitý provoz tratě je nutno ještě zvážit.
Návrh cen jízdného pro sezónu 2005-2006:
Typ jízdného
Denní jízdenka
Jednotlivá jízda
Hodinová jízdenka
Dvouhodinová jízdenka
Tříhodinová – dopolední
Odpolední od 12.00 hodin
Večerní jízdenka (2 hodiny)
Bodová 100 bodů (jízda 20 bodů)
Celosezónní jízdenka
Hlasování o cenách: pro 13

dospělí
300,-Kč
30,-Kč
70,-Kč
120,-Kč
160,-Kč
200,-Kč
150,-Kč
120,-Kč
3000,-Kč
proti 0

děti do 10 let
200,-Kč
20,-Kč
45,-Kč
80,-Kč
105,-Kč
135,-Kč
100,-Kč
80,-Kč
2000,-Kč

zdržel se 0

Ad 12) Schválení bezúplatného převodu parcely č. 468 v k.ú.Poniklá.
Od roku 1998 žádá obec o bezúplatné převedení stavební parcely
č. 468 se stavbou vodojemu (Horní Dola), ze správy Středočeských vodovodů
a kanalizací Praha, státního podniku v likvidací, na obec Poniklá. Likvidátor
podniku však stále na výzvy nereagoval. Po další letošní urgenci jsme
konečně v srpnu obdrželi pokyny, jak má obec při získání těchto důležitých
nemovitostí, postupovat. Žádost o bezúplatný převod musí obsahovat
schválení MFČR ve smyslu zákona č. 92/1991 Sb., musí požádat likvidátora
státního podniku o zmíněný převod s řádným zdůvodněním, přiložit
fotodokumentaci současného stavu nemovitosti, výpis z katastru nemovitostí
a usnesení zastupitelstva obce o schválení převodu.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0

Ad 13) Schválení žádostí o získání pozemků z Pozemkového fondu
České republiky
Pozemkový fond České republiky, pobočka Liberec, zahájil veřejnou
nabídku pozemků v k.ú. Poniklá a Přívlaka. Obec Poniklá měla již dříve
žádosti na PF v Semilech, pak v Jablonci nad Nisou a nyní v Liberci. Při
předávání materiálů z jednotlivých poboček se vždycky žádosti záhadně

ztratily. Pro získání požadovaných parcel je potřebné schválení zastupitelstva
obce. Jedná se o následující pozemky:
v Parcela č. 94 v k.ú.Poniklá (zahrada u obytného domu čp. 54-55pošta). V současné době je s Pozemkovým fondem uzavřena nájemní
smlouva a požádáno o odkoupení.
v Parcela č. 416/16 v k.ú.Poniklá (pozemek u cementárny). Je uzavřena
nájemní smlouva.
v Parcela č. 461/2 v k.ú.Poniklá (zázemí u domu čp. 320,321 Preložka).
V současné době je uzavřená nájemní smlouva a požádáno o
odkoupení.
v Parcela č. 1394/2 v k.ú.Poniklá (pozemek kolem vodojemu Horní
Dola). Zažádáno o zřízení věcného břemene přístupu ka stpč. 468.
v Parcela č. 193/3 v k.ú.Přívlaka (pozemek pod zbořeništěm paní
Doškové). Je uzavřena nájemní smlouva.
v Parcela č. 391/1 v k.ú.Poniklá (zahrada a chodník u zdravotního
střediska). Je uzavřena nájemní smlouva a zažádáno o odkoupení.
v Parcela č. 102/1 v k.ú.Poniklá (pozemek pod Jaklovými-náhradní
zdroj pitné vody). Je požádáno o odkoupení, ale obec nemá restituční
náhradu.
v Parcela č. 453/2 v k.ú.Poniklá (u čp. 319 Preložka). Je uzavřena
nájemní smlouva a požádáno o odprodej.
v Parcely č. 380/2 a 419/1 v k.ú.Poniklá (pozemky vedle prameniště u
Cementárny). Požadavek PF je na zřízení věcného břemene, obec
požádala o odkoupení.
v Parcela č. 3064/2 v k.ú.Poniklá (část chodníku u informačních tabulí
vedle pošty). Požádáno o bezúplatný převod.
v Parcel č.2895 v k.ú.Poniklá (část cesty k prameništi pitné vody Horní
Dola). Požádáno o bezúplatný převod.
v Parcela č.402/1 v k.ú.Poniklá (1/2 hřiště u Jizery). Požádáno o
bezúplatný převod.
Jednání s PFČR jsou velice složitá a pro normálního smrtelníka
nepochopitelná. Předpokládáme, že uvedené pozemky obec získá aby
v budoucnu nedocházelo ke zbytečným pozemkovým sporům.
Hlasování :
pro 13
proti 0
zdržel se 0

Ad 14) Návrh na revokaci usnesení zastupitelstva obce č. 365 ze dne
8.června t.r.
Uvedeným usnesením byl na 18. veřejném zasedání ZO schválen
odprodej obecní parcely č. 620/1 v k.ú.Přívlaka. Žádost byla podána
10.března t.r., záměr prodeje byl řádně vyvěšen na úřední desce od 6.4. do

6.5.2005. RO za účasti přívlackých hasičů (pan Nechanický a Zemánek),
provedla 11.dubna místní šetření a shodla se, že pokud se nepřihlásí jiný
zájemce bude žádost o koupi pozemku postoupena ZO k odsouhlasení. Tak se
i stalo. Kupní smlouva byla připravena k podpisu. Protože však žadatelka žije
v Praze, požádala obec o uzavření smlouvy, tj. o podepsání a vložení do KN
na měsíc srpen.
Koncem června však vyšel zpravodaj Pod horami a v něm byl otištěn
průběh zasedání. Z obsahu zpravodaje byla získána informace o schválení
zmíněného pozemku k odprodeji. Prostřednictvím advokátní kanceláře byl
prodej napaden druhým žadatelem pro kterého bylo rozhodnutí ZO
nepřijatelné. Důvodem je omezení přístupu k nemovitosti a další osobní
záležitosti. Advokátní kancelář prostřednictvím své mandantky žádá o zrušení
schváleného prodeje a nabízí za pozemek vyšší cenu.
Následně je také na obec doručena podpisová akce na podporu zrušení
schváleného prodeje. Podepsaní napadají schválený prodej parcely č. 620/1
v k.ú.Přívlaka a obávají se o zdroj pitné vody. Nabízejí zajištění údržby
pozemku ve vlastní režii. Po dalších dohadech a vysvětlování se tři
z podepsaných od této záležitosti distancují.
Postup zastupitelstva obce byl v souladu se zákonem o obcích
č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebyla porušena žádná
ustanovení zákonných norem a předpisů. Záleží pouze na nich, zda usnesení
zruší, nebo jej potvrdí.
Diskuze: Paní Borde Kalinová – o odprodej pozemku jsme požádali proto, že
navazuje na naše pozemky po celá léta je neudržovaný a zarostlý. Chceme ho
s manželem posekat a udržovat v přijatelném stavu. Souhlasíme s uvalením
věcného břemene tak, jak bude dohodnuto.
Paní Steinová – po pozemku je jediný možný přístup k domu čp. 386 co se
týká zásobování dřevem nebo uhlím. Z druhé strany od silnice je pouze úzká
pěšina. Na pozemku je prameniště vody s vyústěním do „koryta.“
Ing. Glac – přimlouvá se, aby parcela zůstala v majetku paní Borde-Kalinové
i z toho důvodu, že manželé jsou mladí a jsou schopni se o pozemek postarat.
Pokud bude pozemek zatížen břemenem chůze a přístupu, pak nevidí
v budoucnu žádné sousedské problémy.
Pan Nechanický – přívlačtí hasiči byli rádi, když se o pozemek paní BordeKalinová přihlásila, protože jejich sbor by nezajistil jeho údržbu, i když
bezprostředně navazuje na novou požární nádrž. Hasiči sice asi 2x pozemek
posekali, ale nebylo v jejich silách se sejít a pozemek pravidelně udržovat.
Ing. Plichta podal návrh, aby paní Steinová po dohodě s paní BordeKalinovou, nechala vyhotovit geometrický plán na zřízení věcného břemene
chůze a nezbytného příjezdu pro dům čp.386 po parcele č. 620/1 a po vkladu
do katastru nemovitostí, bude pozemek prodán paní Borde-Kalinové již se

zaneseným závazkem. Paní Steinové byla
geometrického plánu, a to do 30.listopadu t.r.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0

určena

doba

k předání

Ad 15) Prodej pozemků
v

Janata Milan – žádost o odkoupení stavební parcely č. 256/1
v k.ú.Poniklá O odkoupení žádal již v loňském roce. Žádost byla
zamítnuta. O pozemek se několik let stará a upozorňuje, že vzhledem
k rostoucím nákladům bude nucen skončit s jeho údržbou. Cena
pozemku je 50,-Kč/m2.
Diskuze: Ing. Plichta upozornil, že je to poslední stavební pozemek ve správě
obce.
Hlasování: pro 8
proti 4
zdržel se 1
v

Společenství vlastníků bytů čp. 300, 301 a 302 žádá o odkoupení
pozemku č. 416/36 v k.ú.Poniklá. Jedná se o pozemek před vchodem
do čp. 301.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0
v

Pavel Koldovský – žádost o odprodej části cesty č. 2732 v k.ú.Poniklá.
Důvodem žádosti je fakt, že parcela rozděluje pozemky žadatele. Cestu
již léta nikdo nepoužívá. Na cestě nebo i do cesty zasahují různé
překážky a stavby.
Diskuze: Vzhledem k nejasnostem, které vyplynuly z dohadování, bylo
navrženo, aby byla žádost odložena a RO pověřena místním šetřením.
Hlasování: pro 13
proti 0
zdržel se 0

Ad 16) Různé
v

Zastupitelé byli seznámeni s obsahem dopisu pana Milana Zemánka ve
věci zamýšlené opravy obecní cesty č. 1778 v k.ú.Přívlaka (cesta
k přívlackému hřbitovu). Z obsahu dopisu se dozvídáme, že je
spolumajitelem pozemku č. 331, kterého si soudruzi v minulém režimu
slušný kousek odkrojili. Podle zaměření pozemku v roce 1980, je
zhruba 2m cesta zakrojena do tohoto pozemku. Upozorňuje, že do
dnešního dne nebyl obecní úřad schopen s majiteli pozemku tento
problém vyřešit. Obec nenabídla žádnou kompenzaci a možná, že obec
ani neví, jaká je skutečnost. Z tohoto důvodu žádá, aby byla situace již
konečně vyřešena
do doby, než se započne s opravou cesty.
V opačném případě bude muset cestu zúžit závorou.

Rada obce přiznává, že o tomto problému nevěděla, a že teprve po
upozornění pana Zemánka, bylo započato s vyjednáváním. Byl přizván
na jednání RO, navštívila jej osobně paní starostka a nakonec bylo
provedeno i místní šetření za účasti všech majitelů dotčených stavbou.
Firma GEOP vyhotovila předběžné zaměření cesty, které však
nenaznačuje zábor pozemku č. 331. Pan Zemánek však plán neuznává a
požaduje osazení jednoho vytyčovacího bodu, který si sám určil. Rada
obce s tímto požadavkem souhlasila. Oprava cesty však nebude
v letošním roce zahájena. Náhradou bude opravena cesta k ponikelském
hřbitovu.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
v

Prodej bytů po 2.kole I.vlny privatizace
Zastupitelstvu byl předložen požadavek na určení způsobu prodeje,
které nebyly prodány ve druhém kole první vlny privatizace. Jedná o 4
byty. Dnem 30.září t.r. uběhne zákonná lhůta pro podávání žádostí.
K datu 27.září je jich evidováno celkem 11. Zastupitelé mají za úkol
určit způsob prodeje a cenu. V návrhu jsou tyto vstupní informace:
Byt č.263/1 (Petrová Irena), výměra 58,80 m2. Vyvolávací cena
113 300,-Kč. Cena dle znaleckého posudku 377 650,-Kč.
Byt č. 272/4 (Matyášová Drahomíra), výměra 58,60 m2. Vyvolávací
cena 129 770,-Kč. Cena dle znaleckého posudku 376 360,-Kč.
Byt č. 274/7 (Řežábková Božena), výměra 58,60 m2. Vyvolávací cena
129 770,-Kč. Cena dle znaleckého posudku 376 360,-Kč.
Byt č. 276/1 (Habiňáková Zdeňka), výměra 57,30 m2. Vyvolávací cena
110 400,-Kč. Cena dle znaleckého posudku 368 010,-Kč.
Diskuze: Pan Řehořek navrhuje, aby se nájemníci nechali v bytech dožít a pak
odprodat za odhadní cenu. Paní starostka vysvětlila, že tyto byty jsou pro obec
velice nevýhodné, protože za ně musí doplácet rozdíl mezi nájemným a
cenou stanovenou do fondu oprav společenstvím. Jsou pro obec problémové a
musí být v zájmu obce je co nejdříve prodat. Pan Mikolášek připomenul, že
se jedná o druhou vlnu privatizace a souhlasí s odprodejem. Z další diskuze
vyplynul návrh na uskutečnění dražby. Veškeré přípravné práce s jejím
vypsáním, pravidly až po konečný prodej zajistí starostka.
Hlasování-návrh pana Řehořka neprodávat: pro 1 proti 12 zdržel se 0
Hlasování-pro prodej :
pro 12 proti 1 zdržel se 0
Po tomto hlasování se pan Řehořek omluvil z dalšího jednání. Tím se počet
zastupitelů snížil na 12.
v

Informace o podaných žádostech z grantového programu Libereckého
kraje.

V letošním roce podala naše obec několik žádostí na přidělení grantů
z programu Libereckého kraje. Následující přehled uvádí, jak jsme byli
úspěšní a kolik papírů jsme museli vyplnit, abychom se dozvěděli, že …
„nebylo přiděleno.“
ü
Přístavba smuteční símě. Požadovaná dotace 75 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Přestavba šaten, sociálního zařízení a modernizace kuchyně v Základní
škole Poniklá. Požadavek 250 000,-Kč. Žádost zamítnuta.
ü
Úhrada úroků z úvěru. Požadavek obce 143 000,-Kč. Žádost poprvé
v tomto roce zamítnuta.
ü
Oprava místních komunikace. Požadavek obce 50 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Oprava požární nádrže Jilem. Požadavek obce 20 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Výměna autobusové čekárny. Požadavek obce 20 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Obnova kříže na hřbitově v Poniklé. Požadavek 50 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Provedení dopravního značení. Požadavek 24 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Dopravní značení Singing. Rock. Požadavek 24 000,-Kč. Žádost
zamítnuta.
ü
Vydání propagační brožury „Poniklá křížem krážem.“ Požadavek obce
37 500,-Kč. Žádost zamítnuta.
ü
Zpracování Územního plánu obce. Požadovaná dotace 71 400,-Kč.
Přiznaná dotace v roce 35 500,-Kč v roce 2005 a 35 500,-Kč v roce
2006.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
v

Návrh na vyhodnocení nejlepšího podnikatele v obci.
Jilemnicko-svazek měst a obcí vyhlásil anketu „Krakonoš chválí“,
spočívající ve vyhodnocení nejlepšího podnikatele např. v pohostinství,
ubytovacích službách, v obchodě, v zemědělství, řemeslech apod.
Podmínkou pro výběr je splnění 10 vypsaných kriterií, kterými jsou
např. vzhled objektu, přínos pro obec, zaměstnanost místních občanů,
cestovní ruch, užitečnost výroby, přínos pro veřejnost, reklama, přístup
k zákazníků, plnění závazků vůči obci, veřejné mínění, sponzorství,
vztah ke škole a mládeži, inovace, zlepšování podniku a služeb apod.
Nejvíce těchto podmínek splňuje místní firma Singing Rock Poniklá,
která také byla navržena k udělení ocenění Svazku měst a obcí
„Krakonoš chválí.“

Hlasování: pro

12

proti 0

zdržel se 0

v

Oprava požární nádrže v Jilmu.
Paní starostka informovala zastupitele o provedené rekonstrukci požární
nádrže v Jilmu, kterou provedli, v rámci svého volného času, přívlačtí
hasiči. Nádrž se málo zvětšila, její objem je 40 m3, nově je oplocena a
její okolí se celkově zlepšilo. Poděkovala přítomnému starostovi SDH a
zároveň zastupiteli, panu Stanislavu Nechanickému za odvedení dobré
práce. Protože se akce provedla svépomocí, náklad na její pořízení
dodavatelskou firmou se snížil o dvě třetiny.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
v

Prodej bytů ve II.kole privatizace.
O průběhu privatizace obecních bytů ve druhém kole, ve kterém bylo
nabídnuto k odprodeji celkem 20 bytů (čp. 320 321 a 412), informovala
paní starostka. Dnešním dnem jsou všechny byty prodány do vlastnictví
bývalých nájemníků. Prodejem obec získala 1 397 670,-Kč.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
v

Vyhodnocení 2.ročníku ankety o květinovou výzdobu.
Paní starostka vyzvala zastupitele, aby do jednoho týdne sdělili jména
těch občanů, kteří se po celé letní období starali o květinovou výzdobu
a pořádek kolem svých objektů.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

Ad 17) Diskuze.
Pan Novák – dotaz na realizaci stavby „Prodloužení vodovodního řadu
k penzionu Klára“. Zda se počítá s napojením objektu pana Krále (čp. 44)
a pana Varadi (čp. 49). Bylo odpovězeno, že prozatím ne, protože oba
zmínění nemají podanou žádost o připojení.
Pan Mikolášek – zda se zjistila cena nafty, kterou Drobné služby odebírají
z Hospodářského družstva. Bylo odpovězeno, že HD připočítává k ceně nafty
10% přirážku a bude se jednat o jejím snížení nebo i prominutí. Odběr nafty
z družstva je pro obec výhodné, protože se nemusí pohonné hmoty skladovat.
Pro skladování PHM jsou předepsány normy.
Pan Hejral – upozornil, že existují firmy, které na objednání přivezou naftu
až na místo.
Pan Mikolášek – jak bude obec řešit napojování na hlavní kanalizační řad,
když v minulosti se objekty napojovaly na náklady obce. Bylo by
nespravedlivé, aby si další žadatelé museli náklady hradit. Bylo odpovězeno,

že na každou kanalizační přípojku je nutné stavební povolení, které zajišťuje
obec včetně projektové dokumentace. Samotná výstavba přípojky je potom
záležitostí žadatele, který si připojení hradí sám. Po předložení celkových
nákladů po ukončení stavby pak obec vyhotoví se stavebníkem smlouvu o
zápočtu. Tzn., že se stavebníkovi odečítají náklady vzniklé z vodného a
stočeného do doby, než se náklady vyrovnají.
Pan Čížek – navrhuje zvýšení ceny vodného a stočné o 19%. Tímto návrhem
se zastupitelstvo bude zabývat na příštím zasedání.
Pan Mikolášek – nesouhlasí se článkem v posledním zpravodaji uveřejněným
pod názvem „Jak je to se spoluprací s Policií České republiky.“ Je to článek
nepodepsaný a on jako příslušník Policie ČR nemůže s jeho obsahem
souhlasit. Článek se ho dotkl už proto, že ten, kdo ho psal, neví o práci policie
vůbec nic. Pokud se poukazuje na špatnou spolupráci, pak se má obec obrátit
na nadřízený orgán, který je Okresní ředitelství v Semilech
Pan Čížek – Policie ČR má ze zákona o obcích povinnost spolupracovat.
Paní Kavánová – tento článek psala sama a nehodlá jej nijak měnit. Rada obce
může jenom potvrdit, že obsah článku je pravdivý.
Na závěr bylo zastupitelstvo a veřejnost pozvány na přednášku lidového
léčitele pana Váni z Nového Bydžova, která se uskuteční 6.října od 17.00
hodin v pohostinství Mádle.

Ad 18) Návrh na usnesení a závěr.
Návrh na usnesení přednesl pan ing. Plichta. Usnesení z 19.zasedání
zastupitelstva obce je samostatnou přílohou.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 0

USNESENÍ
z 19.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 27.září 2005 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Schvaluje:
- Program 19.zasedání ZO, volbu ověřovatelů, zapisovatele
a navrhovatele.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 20.června do 19.září 2005.
- Předložení rozpočtových změn v příjmové části ve výši 354 000,-Kč.

- Předložení rozpočtových změn ve výdajové části ve výši 354 000,-Kč.
- Dlouhodobý rozpočtový výhled do roku 2009.
- Návrh zadání Územního plánu obce Poniklá.
- Vyhotovení nové trasy vedení stavby „Prodloužení vodovodního řadu
k penzionu Klára.“
- Rozpočet svazku Krkonoše-svazek měst a obcí pro rok 2005.
- Ceny jízdného lyžařského vleku HOMOLE pro zimní sezónu 20052006.
- Podání žádosti o bezúplatný převod stavební parcely č. 468
v k.ú.Poniklá se stavbou vodojemu.
- Získání pozemků ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví obce
dle seznamu uvedeného v bodě 13) zápisu z 19.zasedání zastupitelstva
obce.
- Prodej bytů č. 263/1, 272/4, 274/7 a 276/1 po skončení 2.kola I.vlny
privatizace.
- Prodej stavební parcely č. 256/1 v k.ú.Poniklá panu Janatovi za cenu
50,-Kč/m2.
- Prodej stavební parcely č. 416/36 v k.ú.Poniklá Společenství vlastníku
bytů Poniklá čp. 300, 301 a 302
- Návrh na vyhodnocení nejlepšího podnikatele v obci firmu Singing
Rock Poniklá.

Bere na vědomí:
- Sdělení ve věci opravy místní komunikace č. 1778 v k.ú.Přívlaka (cesta
k přívlackému hřbitovu).
- Přehled žádostí obce Poniklá o přidělení grantů z Programu Libereckého
kraje v roce 2005.
- Informaci o prodeji obecních bytů ve II.vlně privatizace.
- Informaci o plánované přednášce lidového léčitele z Nového Bydžova.

Ruší:
- Usnesení zastupitelstva obce Poniklá č. 359 ze dne 8.června 2005.

Zamítá:
- Požadavek na poskytnutí příspěvku do Eurofondu Krkonoše ve výši 10,Kč na jednoho trvale žijícího obyvatele.

Potvrzuje:
- Platnost přijatého usnesení č. 365 ze dne 8.6.2005 ve věci prodeje
pozemku č. 620/1 v k.ú.Přívlaka s doplněním věcného břemene chůze a
nezbytného příjezdu k domu čp. 386.

Ukládá:
- Radě obce vstoupit v osobní jednání
a kontakt s firmou
HYPERSTAVEBNINY CZ ve věci výstavby roubených rekreačních
domků.
- Radě obce provést místní šetření ve věci žádosti odkoupení parcely
č. 2732 v k.ú.Poniklá.
- Členům zastupitelstva provést vyhodnocení druhého ročníku ankety
o rozkvetlou zahradu, okno, upravené prostředí.
- Finančnímu výboru zastupitelstva obce Poniklá připravit návrh rozpočtu
pro rok 2006 nejpozději do 15.října 2005.
- Starostce obce zjistit potřebné informace k provedení dražeb prodeje
bytů po 2.kole I.vlny privatizace.

Odkládá:
- Schválení závěrečného účtu svazku Krkonoše-svazek měst a obcí za rok
2004.
- Žádost o prodej obecní parcely č. 2732 v k.ú.Poniklá.

Vyslovuje poděkování:
- Sboru dobrovolných hasičů Přívlaka za vybudování nové hasičské
nádrže v Jilmu.

Druhý ročník ankety o rozkvetlou Poniklou
Přiznáváme, že druhý ročník ankety byl pro vyhodnocení daleko
náročnější, než ten první. Ale protože zastupitelstvo obce neodsouhlasilo
žádnou odměnu pro vybrané objekty, pak o to více můžeme uvést příkladů. Ze
zastupitelů se tipy ke zveřejnění páčily velice ztěžka, protože se obávali, aby
pro vyzdvihnutí jednoho, neublížili druhému. Nicméně se většina Ponikeláků
věnuje svým domkům, zahrádkám, oknům a různým zákoutím s péčí
láskyplného vyznání ke všemu, co roste, kvete, plazí nebo ovíjí. Začneme
Novou Vsí, která je tak trochu odloučena od dění Poniklé, ale žije se tady

klidně, zatím bez osobních nebo sousedských konfliktů (musíme zaklepat).
Prostředí tohoto zákoutí obce jsou pěkně upravená okolí domků a chalup.
Tady chválíme práci majitelů domů čp. 14 a 15.
Od Nové Vsi si odskočíme nad Kostivárnu, kam přijdeme zřídka, ale i
tady nedávají lišky dobrou noc. To si uvědomují zejména v čp. 463.
Odtud se přesuneme na Přívlaku, kde se již zdaleka chlubí okolí
Domu s pečovatelskou službou. Obyvatelé tohoto domu jsou již sice vyššího
věku, ale pokud jim zdraví dovolí, pak ani tady nezahálejí a výsledkem je
pěkné pokoukání i pohlazení po duši. Přívlacká strana se vyznačuje
roztroušenými domky a chalupami po táhlých stráních. Pečovat tady o pěkný
vzhled dá docela zabrat, ale pakliže máme rádi hezké okolí a nejsme líní i
tady se dá vykouzlit zahrada jako vystřižená ze zahraničních časopisů (čp.
418) a okolí domků a chalup pak připomíná botanickou zahradu (čp.426, 369,
364). Když k tomu připočteme i v Jilmu nádherný výhled na Krkonoše, pak to
skutečně nemá chybu.
Po Poniklé je mnoho objektů pečlivě opečovávaných, ať s menším či
větším vkusem, ale hlavně, s láskou. Obrovský kus práce bylo odvedeno (a
ještě čeká) v bývalém lomu u cementárny (čp. 306), kde z černé skládky
vyrostlo alpinium. V dolení části obce musíme pochválit nové majitele
bytových domů, kteří již nevolají po údržbě trávníku v okolí, ale s pečlivostí
pravidelně kosí trávu sami. Tím se vzhled a prostředí kolem výrazně zlepšilo.
Někteří jedinci z bytovek se snaží vylepšit svá okna popínavými muškáty
nebo jinou květenou. Bytovka pak vypadá, že skutečně žije. Rodinné domky a
chalupy čp. 57, 61, 62, 74, 79, 88, 96, 100, 117, 121, 126, 127, 155, 156,
158, 167, 187, 192, 202, 203, 207, 232, 234, 245, 269, 284, 285, 292, 342,
483, 490, 494 zaujaly a lišily se od ostatních výraznou péčí a snahou majitelů
dělat radost nejen sobě, ale i ostatním kolemjdoucím. Pokud jste se ve výčtu
nenašly, nezoufejte, i Vám patří poděkování za to, že se snažíte v okolí svých
nemovitostí uklízet. Je pouze světlou výjimkou, kde svérázní majitelé objektů
„zkrášlují“ a „vylepšují“ okolí svých domů nejrůznějšími věcmi, které sehnali
super výhodně nebo ulehčili některé skládce či uklidili prales (čp. 182, 226,
230).
Jak bylo již zprvu řečeno, většina Ponikeláků se skutečně snaží a
pomáhá obci, abychom se nemuseli stydět, že žijeme a bydlíme v Poniklé.
Jsme velice rádi, že již několik let tady nezapáchá kostivárna, protože byla
doba, kdy stačilo říct, že jsme z Poniklé a i když pro některé jedince to byla
obec se jménem nic neříkajícím, pak stačila zmínka o kostivárně. Tím jsme
byli známí všude. „To je ta smradlavá obec“, slýchávali jsme.
V loňském roce byla opravena silnice Poniklá.-Jestřabí. Všichni jsme
přijali s povděkem, že konečně je po obci slušná a čistá komunikace. Čistá do
doby, než začnou jezdit traktory naložené slámou, siláží, hnojem či jinými

„komoditami“. To víme hnedle všichni, jakou činností se náš ranč zabývá.
Určitě se dá omluvit, že tato práce není čistá, a že při nejlepší vůli tu a tam se
něco z nákladu utrousí. Ale nemůžeme se spokojit s tvrzením některých
hříšníků, že …“ když budu vozit čokoládu, budu ztrácet čokoládu…“ Když
už se na jedné straně pokoušíme o pěkný vzhled naší obce - okopáváme,
plejeme, vysazujeme, zaléváme, zametáme či jinak upravujeme – pak bychom
měli mít ohled na ty, kteří obcí procházejí nebo projíždějí.
Jenom malé připomenutí: Je čtvrtek odpoledne a na hřbitově se chystá
smuteční rozloučení. Myslíte, že je důstojné, aby smuteční průvod při
vyprovázení překračoval hromádky hnoje na silnici?
My zástupci obce věříme, že se v těchto řádcích najdou ti, kterých se
tyto řádky týkají. Nechceme vyvolávat žádné spory a už vůbec nechceme
snižovat význam beztak opomíjeného zemědělského hospodaření. Naopak,
jejich práce si tady na vesnici velice vážíme a víme, s jakými problémy se
musejí každodenně poprat. Jenom chceme upozornit, že každý traktor, každý
stroj a každý náklad veze vždy, již někde jinde popsaný, Homo sapiens, tedy
člověk moudrý. Takže, člověče moudrý, chovej se tak!
starostka

Silnice II. a III.třídy v Libereckém kraji
Celková délka silniční sítě v Libereckém kraji je necelých 2439 km,
z toho je 329 km silnic I.třídy, které jsou ve vlastnictví státu. Zbylých 2 110
km silnic II. a III. třídy je ve vlastnictví Libereckého kraje od roku 2001, kdy
byly předány státem. Na silnicích LK je 662 mostů, z toho 171 na silnicích
II.třídy a 491 na silnicích III.třídy.
Silnice II. a III.třídy jsou v řadě úseků v nevyhovujícím technickém
stavu, vyžadujícím zásadní rekonstrukci a údržbu.
Stav povrchů vozovek silnic II. a III.tříd v LK je vyhodnocován na
základě sběru poruch vozovek. Sběr poruch se provádí metodou „pomalu
jedoucího vozidla“ se záznamem do počítače. Jedná se o vizuální zhodnocení
povrchu vozovky a je prvním krokem k sestavení podkladů pro plán údržby a
oprav.
Po detailním zpracování poruch na každém úseku je provedena jejich
sumarizace do pěti skupin: I.kategorie – stav výborný, II.kategorie – dobrý,
III.kategorie – vyhovující, IV.kategorie – nevyhovující, V.kategorie –
havarijní.
Tímto zjišťováním bylo vyhodnoceno, že silnice III.třídy v okrese
Semily je 75 km vozovek výborných, 119 km vozovek dobrých, 55 km
vyhovujících, 105 km nevyhovujících a 107 km havarijních.

Pro naši obec to znamená, že silnice III.třídy Poniklá-Jestřabí je
v úseku od Kynčlových po rovinku k Jestřabí zařazena v kategorii havarijní a
v plánu oprav je zařazena do roku 2006. Druhou silnicí III.třídy je úsek
Přívlaka-Jilem, která je rovněž zařazena do kategorie havarijní, avšak v plánu
oprav v roce 2006 zařazena není.
Informace
z porady starostů LK

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Jilemnici
Poradna je zařízení, které se zaměřuje především na oblast
mezilidských vztahů. Služba je poskytována bezplatně. Posláním poradny je:
Ø Pomáhat lidem, kteří se ocitnou ve složité životní situaci,
Ø Poskytovat odbornou psychologickou a sociálně-právní pomoc,
Ø Poskytovat podporu a provázení při řešení osobní problematiky
Ø Pomáhat řešit těžkosti v partnerském a rodinném soužití
S čím konkrétně se na nás můžete obracet? Například:
Ø S potřebou řešit nebo zlepšit své vztahy v partnerství nebo manželství
Ø S potřebou řešit rozvodové nebo po rozvodové situace
Ø S pocity osamělosti a bezmoci
Ø S vážnými osobními problémy, mezigeneračními konflikty
Naleznete nás v budově dialýzy, ul. Dolení 332, Jilemnice. Telefon:
481541542, 731926891.

Zpráva o činnosti Mateřské školy Poniklá za školní rok 2004/2005
(Zprávu vypracovala Lenka Scholzová, ředitelka. Ze zprávy je pořízen pouze
výpis)
Mateřská škola pracuje od školního roku 2003/2004 podle
„Rámcového programu pro předškolní vzdělávání“ s vlastním pracovním
názvem „Vrátky za poznáním a do zahrádky“.
Ve školním roce 2004/2005 navštěvovalo zařízení celkem 38 dětí.
Mimo základního programu nabídla školka nadstandardně předplavecký
výcvik, běžecký lyžařský výcvik a zdravé pískání. Personální obsazení je
zajištěno ředitelkou, dvěma učitelkami, domovnicí, kuchařkou a pomocnou
kuchařkou (úvazek 0,2).
V oblasti spolupráce s obecním úřadem nacvičili pásmo básniček
a písniček pro vítání nových občánků, navštívili Dům s pečovatelskou službou
s pásmem vánočních básní a písní, zhotovili vánoční dárky, obměňovali
vývěsní skříň obce svými výtvarnými dílky, podíleli se na průběhu
Pohádkového lesa, vystoupili s pásmem „Taková normální rodina“ v rámci

presentační akce mikroregionu Jilemnicko na „Krakonošových letních
podvečerech.“
V oblasti duševní pohody, estetického cítění a vnímání děti viděly
osm divadelních představení, navštívily muzeum v Jilemnici, soukromé
muzeum paní Pičmanové, koupaly se bazénu MŠ, opékaly na zahradě MŠ,
samostatně servírovaly skladbu svačin, připravovaly korkový hrad atd.
V oblasti spolupráce s rodiči proběhly dvě rodičovské schůzky a dvě
společná výrobní odpoledne pro rodiče a děti, uskutečnil se koncert žáků
místní pobočky LŠU, děti se přestavily rodičům v pohádce „Budka“ a ve
vlastním pohádkovém příběhu „O vílách“.
Místní podnikatelé nabídli školce odpadový materiál, který je
v zařízení využíván při výtvarných nebo pracovních činnostech (zbytky látek,
mašlí, pytloviny, papírů, dřeva apod.). Paní Kučerová věnovala školce 18 ks
dětských ložních souprav, ubrus a do kuchyně chňapky, paní Bekrová
digitální fotoaparát a ekologické přípravky, paní Hejralová finanční dar 2000,Kč, paní Kunertová, Rathúská, Hájková, Ledvinová drobné dárky a také
Janatovi, Huškovi a Tomíčkovi předali školce pozornosti.
V mateřské škole působí logopedická asistentka, která poskytuje
poradenskou službu podle přání rodičů. Na informativní nástěnce je vyvěšen
názorný přehled vývoje řeči v daných věkových skupinách, podle které
mohou rodiče posoudit aktuální schopnosti svého dítěte.
V zařízení proběhly dvě kontroly a to jednak z obecního úřadu na
kontrolu hospodaření a druhá z Krajského úřadu LK na kontrolu čerpání
finančních prostředků.
Učitelky mateřské školy se soustavně vzdělávají, absolvují semináře,
studují pedagogické časopisy. K dětem přistupují taktně a citlivě, na výuku
jsou pečlivě připraveny. Využívají vhodné pomůcky, které si v případě
potřeby zhotovují samy.
Kolektiv školky má velice dobré osobní vztahy, což velkou měrou
přispívá k celkové náladě a nerušené pohodě.

Beseda s léčitelem
Naše Základní organizace zdravotně postižených pořádala 6.října
2005 besedu s léčitelem panem Pavlem Váňou z Nového Bydžova. Přítomno
bylo asi 56 občanů. Beseda se konala v pohostinství Mádle.
Chtěl bych touto cestou poděkovat panu Mádlemu a paní Evě
Krausové za přípravu sálu, vyzdobení stolů, zajištění drobného občerstvení a
za zapůjčení zvukové aparatury.

Dále bych chtěl poděkovat panu Čížkovi, který věnoval zdravotně
postiženým sponzorský dar odborové organizace ve výši 800,-Kč. Další
poděkování patří Hospodářskému družstvu v Poniklé a v Roprachticích za
ceny do tomboly a v neposlední řadě i firmě Singing Rock Poniklá
a Obecnímu úřadu v Poniklé.
A samozřejmě všem, kteří si udělali čas a přišli na zajímavou besedu.
Kdo byl spokojen, pak nás to těší, kdo ne, pak to řekněte, prosím, předsedovi.
A na závěr posílám poděkování do Nového Bydžova panu Váňovi, že
si pro nás udělal čas a dlouho se nám věnoval.
Antonín Holubec, předseda ZO

Výsledky mladých hasičů ve hře Plamen v sezóně 2004-2005
Kategorie mladší:
V této kategorii soutěžila 2 družstva. Obě družstva se umístila v okresním
kole (nejvyšší pro mladší kategorii) na stupních vítězů. Starší družstvo se
radovalo ze zlaté medaile a družstvo našich nejmladších se pyšnilo svojí první
medailí – bronzovou. K dosaženým výsledkům všem soutěžícím
blahopřejeme a vedoucím Jaromírovi Jiroušovi, Zdendovi Krausovi, Kátě
Jiroušové, Vítězslavu Schmidtovi, Květě Kavánové a Aničce Mikoláškové za
jejich práci a čas děkujeme.
Kategorie starší:
V této kategorii také soutěžila 2 družstva. Družstvo nováčků se ve starší
kategorii v okresním kole umístilo na velmi pěkném čtvrtém místě. Družstvo
zkušenějších okresní kolo vyhrálo a zajistilo si tak postup do kola krajského,
kde také s převahou zvítězilo. Toto vítězství jim otevřelo cestu na Mistrovství
České republiky ve hře Plamen do Plzně. Z MČR si družstvo přivezlo
2 medaile. Stříbrnou ze štafety CTIF a bronzovou z útoku CTIF. Celkově se
umístilo na 8. místě v republice mezi dalšími 14 družstvy – vítězi jednotlivých
krajů. Všem soutěžícím v kategorii starších blahopřejeme k dosaženým
výsledkům a jejich vedoucím Květě Kavánové, Láďovi a Evě Čurdovým,
Monice Jonové, Lence Drábkové, Petře Therové a Tomášovi Klikorkovi za
jejich obětavou práci s mládeží děkujeme. Velké poděkování patří také
sponzorům bez kterých by nešla účast našich dětí na MČR zajistit.
Dorostenci:
Družstvo se připravovalo na svoji sezónu vzorně. Okresní kolo s přehledem
vyhráli. Z krajského kola v České Lípě si družstvo odvezlo stříbrnou medaili

za druhé místo. Blahopřejeme dorostencům k jejich výsledkům a trenérům
Tomášovi Kázmerovi a Květě Kavánové za jejich obětavou práci děkujeme.
Dorostenky:
Dorostenky zahájily sezónu branným závodem v Čisté u Horek, kde zvítězily.
Na jarní části kola potvrdily svoje kvality a z prvního místa postoupily na
krajské kolo do České Lípy. Stalo se již pravidlem, že v krajském kole
o postup na „republiku“ bojují dvě družstva: Poniklá a Pěnčín. Letos
dorostenky z Poniklé svůj boj o postup prohrály, ale i tak se z 2. místa
zaslouženě radovaly. Poděkování patří nejen všem dorostenkám, ale i
trenérovi Tomášovi Klikorkovi.
Ženy:
Pro ženy začala sezóna okrskovým kolem v Poniklé, kde ženy zvítězily
a zajistily si tak postup na okresní kolo v Turnově. V Turnově ženy svedly boj
s družstvem Ploukonic o 1. místo. Nevydařený požární útok znamenal pro
Poniklou celkové 2. místo a postup na krajské kolo, které se opět konalo na
stadionu v Turnově. Ponikelské ženy i bez velkého tréninku obsadily
v krajském kole 2. místo. Poděkování patří nejenom soutěžícím, ale
i trenérovi Tomášovi Klikorkovi.
Tábor mladých hasičů:
49 dětí a 13 vedoucích tábořilo na Malé Skále od 6. 8. do 13. 8. 2005 v
„Tramtárii“ pod hradem Frýdštejnem. Tábor byl orientován turisticky
s cestoknížkou, do které jsme sbírali putovní a vandrovní razítka. Poznávali
jsme krásy Českého ráje v oblasti Maloskalska. Seznámili jsme se i
s pověstmi o navštívených místech. Prohlédli jsme si výstavu prací studentů
Sklářské školy v Železném Brodě, brusírnu drahých kamenů p. Šťastného
v Turnově, soukromé kino v Malé Skále, bazén s tobogánem v Jablonci nad
Nisou. Sjeli jsme si v nafukovacích člunech (raftech a pálacích) řeku Jizeru
z Malé Skály do Dolánek u Turnova. I přes nepřízeň počasí jsme zavítali do
skalního bludiště, na Drábovny, prošli jsme z Frýdštejna po Vranovském
vrchu až na Pantheon. Vyhlídky nám poskytly krásné výhledy do dalekého
okolí. V táboře jsme si zahráli míčové hry, zasoutěžili v netradičních sportech
a večer se báli při stezce odvahy. Také jsme si zazpívali při kytaře u táboráku
a dva večery protančili na táborové diskotéce, kde nám hudbu zajistil DJ Péťa
Hájek. Za těch pár dnů jsme zažili opravdu spoustu zážitků, na které budeme
všichni rádi vzpomínat.
Zprávu vypracovali: Tomáš Klikorka a Petra Therová

Člověk moudrý
Latinsky je vyjádřen dvěma slovy: Homo sapiens. Ale jak se může
tímto vznešeným vědecký označením honosit tvor, který sám sebe zabíjí?
Vždyť každý živý jedinec je vybaven instinkty a pudy, které ho chrání před
zánikem.
Řekli byste, že Homo sapiens, člověk moudrý, nepotřebuje instinkty,
pudy ani podmíněné reflexy, Je moudrý, stále bdělý a svého života pečlivý
ochránce.
Chyba lávky. Civilizace mu vygumovala pudy i instinkty, k čemu by
mu byly podmíněné reflexy. Žije si po svém. Je nad vším tvorstvem. A tak se
dostal nakonec na ten sociologický stupeň, na němž jsou kvasinky.
Prachobyčejné mikroorganismy ze skupiny hub vřeckatých. To hodíte špetku
suchých kvasinek do cukerného roztoku a ony najednou ožijí, libují si v té
sladké lázni, rychle se množí pučením i pohlavně, až všechen ten nálev pění a
vře a kypí. Přežírají se tou sladkostí a bůhví jak to dělají, že v té jediné buňce
svého já přeměňují cukr na to, čemu lidé cudně říkají líh a kořalové špiritus.
Cukru ubývá, alkoholu přibývá, na množení už není nálada, kvasinkový národ
vymírá v té lázni, kterou si hazardně připravil.
Nechystá si lidstvo stejně jako kvasinky vlastní funus? Tak si třeba ve
své moudré nemoudrosti zamane, že z jedné malé, ale krásné země udělá
kovárnu Evropy. Z komínů a pecí vypouští do vzduchu jedy horší než špiritus.
Své dokázaly i tepelné elektrárny. Oni se čerti jen tak pro nic za nic
v pohádkách nezjevovali v sirném zápachu. Dobré slovo i železná vrata
otvírá. Ale asi bychom dobrým slovem dost těžko roztočili rotor generátoru.
Tady se dá ještě hodně napravovat a opravovat. Děda postavil na potoce
turbínu, vnuk ji nechal zrezavět. Řeknete, že se už hodně toho napravilo,
komíny fabrik nekouří, protože jsou opuštěné, ve světě dělají laciněji a asi si
tam prostředí zatím příliš nevšímají. Ale ony u nás jsou ještě horší výpotky
civilizace.
Auto, autíčko, moje zlatíčko, mazlí se řidič se svým pokladem. A aby
si ho užil, jezdí s ním po cestách dlouhých i krátkých, smrdí do kopců co
nejvýše, často i za okrouhlé terče, které říkají, že vjezd dál je zakázán. Ve
zprávách se denně hlásí počty mrtvých a raněných na silnicích, ale dost
nesnadno se zjistí, o kolik nádorů na plicích a v hrtanech se právě dnes
přičinili příslušníci rodu Homo sapiens. Stačí se podívat na obydlená údolí
z kopců nad nimi. Vzduch je jiskřivě čistý, ale vesnice i města v kotlinách
přikryly výfuky aut a komíny domů modravým, dusivým oparem.
Ale co dělat? Nepřijíždějí jen turisté. Auta přivážejí chléb, maso,
mléko a sýr. Lidé chtějí jíst. Jsem už starý. Pamatuji doby, kdy auto bylo
vzácností. Chléb se nedovážel do hor až ze Semil nebo Turnova. Pekli jej

místní pekaři z mouky, kterou vymlel klapavý mlýn na horském potoce,
mléko vonělo bylinami hor a mlékaři je sváželi z kopců do údolních sídlišť a
ne obráceně. Chlapi dokázali pokosit tiše louku naklepanou kosou a ne
řvoucími a smrdícími motorovými sekačkami, které rozbijí trávu k nepotřebě.
Na houby se chodilo pěšky, ti bohatší jezdili na kole, děti měly své školičky u
rodných plužin, nemusely jezdit páchnoucími autobusy přes tři kopce. Kdyby
se výdaje na naftu a řidiče sečetly, byly by větší než součet učitelských platů
na vesnických školách.
Co tedy dělat? Myslím že to všichni víme. Musíme zapomenout na
obyčej: „Proč bych měl začínat já, ať s tím začnou ostatní, já se pak možná
přidám. Proč bych měl drobné cesty nahrazovat chůzí, proč bych měl plasty
raději třídit než škvařit v ohni, když to jiní nedělají. Proč bych měl zasadit
strom, když jiný, už vzrostlý mohu přece ekologicky přeměnit na teplo?“.
Všichni to víme a všude se o tom dovídáme z novin i televize, co by
se pro zdravý život mělo dělat. Tak s tím začněme. A vždycky mysleme na
kvasinky, mysleme hlavou. Nebo že bychom požádali nějaké Nejvyšší
vědecké koncilium, aby se označení Homo sapiens celosvětově změnilo?.
Hádejte asi na jaké.
Převzato ze zpravodaje obce Benecko

Nedostalo se do Pamětních listů
Historie a současnost SDH Poniklá
Hasičský sbor v Poniklé byl založen v roce 1884. V té době nosili
hasiči blůzy z hnědého sukna s lesklými kovovými knoflíky těsně k tělu
přiléhající a koženou přilbu s lesklým kovovým hřebem. Velitel a místovelitel
měli přilby celé lesklé. Opásáni byli všichni širokými pásy, od nichž visela po
boku sekyra. Při slavnostech používal velitel šerpu v národních barvách.
Z nářadí k hašení požáru měli ponikelští hasiči táhlovou ruční
stříkačku, hákové žebříky, nástřešní žebříky, opěrný žebřík, tlumnice a
plátěná vědra na nošení vody. Umístění hasičského inventáře bylo provizorní.
Byla to kolna a tak zvané ležiště ku cvičení lezeckému u obecní školy. V roce
1894 byla zakoupena stříkačka větší a pro ni r. 1897 vystavěna stříkačna u
fary. Hasičský sbor s vzmáhal, zapojili se mladí členové. K ochraně dolní
části obce a Nové Vsi byla roku 1905 postavena zbrojnice jako přístavba
expozitury. Sem byla dána stříkačka silnější-sklápěcí, nahoře zůstala stříkačka
menší-sesouvací.
V roce 1934 byla zakoupena nová motorová stříkačka. V roce 1936
bylo postaveno nové hasičské skladiště u fary. Staré, jež stálo na rozcestí u
fary, bylo zbouráno. Mezníkem v práci hasičů byla druhá světová válka. V té

době také došlo ke ztrátě všech hasičských dokumentů a historických
materiálů z činnosti sboru. Po válce se spolková činnost opět rozbíhá,
postupně se obnovuje hasební technika. V roce 1946 začínají pracovat ve
sboru i ženy. První velkou akcí po válce byla slavnost rozvinutí praporu
28.8.1949. V témže roce si sbor zakupuje požární auto, v roce 1952 se
k hasičské zbrojnici přistavuje garáž a v roce 1956 služební místnost.
Od roku 1954 se ve sboru soustavně pracuje s mládeží, zprvu jen
s chlapci, později i s děvčaty. Spolupráce se od roku 1959 přenáší na
pionýrskou organizaci. Od roku 1972 se družstva žáků zapojují do hry
„Plamen.“ V roce 2001 obsadilo družstvo starších žáků na Mistrovství České
republiky v Chocni 2.místo. Rok na to v Třebíči se stali mistry České
republiky. Mezi nejlepší výsledky v požárním sportu v kategorii dorostu patří
1.místo na krajské soutěži v roce 1986 a 2.místo v roce 1987. Dosud
nejvýznamnějšího úspěchu dosáhly kolektivy dorostenek a dorostenců na
Mistrovství republiky v roce 2003 v Ostravě-Zábřehu, když obě družstva
obsadila 2.místa. poniklá se tak stala nejúspěšnějším sborem v republice
v kategorii dorostu.
V 60. a 70.letech minulého století je velmi bohatá brigádnická činnost
sboru při pomoci JZD, výstavbě nádrží, opravě zbrojnice, údržby techniky.
Aktivní je zapojení v tehdejších akcích „Z“ – výstavbě prodejny, přístavbě
základní školy, hřiště, stavbě mateřské školy, smuteční obřadní síně.
V roce 1986 byla postavena nová požární nádrž u školy a chata pro
činnost mládeže, v roce 198 koupaliště. V letech 1989-1992 proběhla
výstavba nové hasičské zbrojnice. V roce 1999-2000 byla vybudována na
fotbalovém hřišti běžecká dráha a základna pro požární útok.
Postupně se také modernizuje technické a materiální vybavení sboru.
V roce 1984 bylo vozidlo AVIA vybaveno signální a rozhlasovou aparaturou,
roku 1991 byla získána stříkačka PPS-12, roku 1993 byla zakoupena cisterna
CAS 25, v roce 1995 byl sbor vybaven vysílačkami, v roce 1997 byly
zakoupeny svolávaje a skříňová A VIE. V roce 2000 byly pořízeny mobilní
telefony. To vše bylo financováno převážně z vlastních zdrojů.
K 31.12.2003 má SDH Poniklá 159 dospělých členů. Z toho 107
mužů a 52 žen a 67 mladých hasičů do 18 let, se kterými pracuje osmičlenný
tým vedoucích. Sbor je veden jako výjezdový v kategorii JPO III. Vlastní
budovu hasičské zbrojnice, v jejich garážích jsou tři hasičská vozidla. V patře
budovy je umístěna restaurace, kterou sbor pronajímá.
Činnost sboru je velice široká. Od roku 1993 zajišťuje poutní
občerstvení. V roce 2003 byl sbor pořadatelem již 7.ročníku soutěže
v požárním útoku O pohár sv. Floriána a 21.ročníku Silvestrovského běhu.
Sboru je svěřováno pořádání okrskových soutěží dospělých, okresních a
krajských kol mládeže a dorostu.

Zdeněk Krafek, starosta SDH Poniklá
Stalo se před 60 lety …
Výpis z obecní kroniky
Dne 19.května 1945 přijeli Rusové v pěti autech. To bylo slávy! Jeli
však hned dále, jen na strážnici zůstali dva důstojníci. Ti zastavovali s našimi
lidmi transporty Němců, odzbrojovali je, odebírali jim různé zboží.Šatstvo se
skládalo v konzumě a ve škole, z čehož se potom dělaly přikrývky a silné
teplé šaty a posílaly se zase našim vojákům na hranice. Předsednictví místního
národního výboru převzal Z.Horáček a utvořen nový Národní Výbor.
Poručík Skála byl místodržícím vojenským velitelem stanice neboli
strážnice. Říšské Němce hned 10.-11. odvezli na nákladních autech do
Tanvaldu na dráhu, odkud byli odsunuti. Naši Němci musili nosit na rukávech
bílou pásku aby byli od ostatních lidí odlišní. Ti, kteří zde zůstali museli ihned
jít rozdělávat silniční zábrany a Linke, Kosak a Schneider farář museli jít
zahazovat kryty na louce (u Kroužku).
Stalo se ještě mnoho věcí, což už nepatří k létům okupace do této
kapitoly šesti let persekuce. Tato nová éra, která nastala po tom, co jste zde
četli, ponese název „Léta budování.“
(Poznámka kronikáře:) Toto vyprávění z doby okupace doplněno
hlavně za přispění paní Ireny Nechanické, rozené Noskové, která ze svých
poznámek mnohé kapitoly vyprávění minulých let sestavila.
Léta budování, tak nazvána jest další část vyprávění, ve které se
vynasnažím zachytit první léta po utrpení v době okupace.
Prvý národní výbor, v čele s předsedou Z.Horáčkem, Harcuba Jan, Šír
František 230, Koudelka Josef, Horák Jaroslav, Hnyk Bohuslav, Holubec
František 24, Nosek Ludvík, Holubec Josef 175, Burghardt, Řehořek Miloslav
65, Holubec Josef 34,Hudera Jindřich, Skalský Antonín, Skalský František 55,
Jirouš Josef 50,Hartych Stanislav rolník, Hajna Oldřich, Tomíček Emanuel,
uchopili se práce s uspořádáním obce po prvých revolučních dnech. Prvou
starostí bylo zabezpečit řádné zásobování obce potravinami. V té době trvá
ještě hlídkování po lesích a spojky stále v činnosti, ještě není všude bezpečno
beze zbraně, potulují se sem tam ještě zbloudilí němečtí vojáci. Dne 20.5.
dopoledne byl zastřelen na silnici r Palasových u školy Bohuslav Pohořelý,
který jako spojka projížděl na motoru směrem od Jilemnice ke stanici, kde
bylo velitelství. Ježto neměl zjevné označení, totiž pásku na rukávě a byl,
protože pršelo oděn v maskovanou pláštěnku, vzbudil pozornost jednoho
z příslušníků Rudé armády. Ten se za ním rozjel a pronásledoval jej

v domnění, že je to Němec. Když již dojížděl Pohořal neslyšel pro hukot
motorů výzvu k zastavení a ten naň vypálil při jízdě několika ranami ze
samopalu. Pohořelý zasažený několika střelami do hrudi zůstal skácev se
z motoru ležeti mrtev. Tj. tedy jedna z obětí revolučních dnů u nás. Pohřeb
konal se za účasti vojenského útvaru a nesčíselného množství občanů na
místní hřbitov, z domu čp. 262 v Poniklé kde bydlel se svojí starou matkou,
která těžce nesla ztrátu svého syna.
Zdejší oba textilní závody, jak prádelna bavlny i tkalcovna opět
započaly se točit po krátké přestávce. Obě továrny byly převzaty Národní
správou. V tkalcovně, kde po dobu okupace zavedena výroba pro válečné
účely, byla opět pozvolna přeměněna v tkalcovnu.
Dne 20.5. byl do přádelny dosazen jako vedoucí Antonín Jiran,
úředník z Jilemnice, který ještě téhož dne závod převzal a ujal se ihned
vedení. Předsedou závodní rady byl Josef Novotný, který se později
odstěhoval do pohraničí. Dalším pak jeho nástupcem stal se Arnošt Hájek
truhlář.
V této době čítá závod asi 140 dělníků a dělnic. Do tkalcovny pak
dosazen byl Antonín Radiměřský, jako vedoucí úředník z Lomnice nad
Popelkou kde působil jako úředník v továrně u Štechlů. Ještě téhož roku
přičleněny pak oba závody ke kombinátu se utvořenému v Semilech pod
názvem Pojezerské bavlnářské závody.
Práce pak pokud zásoby stačily se začala rozvíjeti. Dělníci plni
pracovního elánu u vědomí, že nyní pracují pro sebe, ujali se míst na svých
pracovištích, těšíce se z našeho osvobození, s pevnou nadějí na lepší a
šťastnější zítřky.
(Gramaticky minimálně upraveno-pokračování v dalším čísle zpravodaje).

Listy z kronik – 12.pokračování
Dle PhDr. Mattaucha a dalších kronik pro zpravodaj připravil M. Holubec.

Cestou necestou
Chceme-li dnes cestovat do Jilemnice, Jablonce n. Jiz. nebo jiného
blízkého okolí není nic snadnějšího, nebylo tomu tak vždycky. Dr. Mattauch
takovou cestu do Štěpanic, Branné či Vrchlabí popisuje zhruba následovně.
V roce 1534 se šlo na starý hrad štěpanický po cestě, od ponikelského
kostela přes Dola k Homoli, kudy se jezdilo k roudnickému mlýnu Kákovu na
stranu letního východu slunce a odtud vzhůru šikmo do svahu cestou ve stráni
Kynčilovským kopcem ke Skalce /770m/ a pak na převah dolů do Křížlic ke
křížlické homoli, Křížlicemi šikmo potůčkem dolů k Jizerce k hamru a odtud

zase šikmo pěšinou vzhůru do svahu, směrem k zimnímu východu slunce na
křižovky /680m/, před Zákoutím, kde se dobývávalo více než před třiceti léty
zlato. Když míjeli Štěpanickou Homolku /701m/ mohli slyšet zvonit
štěpanické zvony. A potom pod hornoštěpanický panský dvůr do hradu.
Do Poniklé od Přívlaky běžela „zelená cesta“ na pravém břehu Jizery,
brodem pod ponikelským mlýnským jezem přes Jizeru, poté přes potok
ponikelský na jeho levý břeh a pak zase znovu na pravý břeh a k Holubcovu
statku. Asi sto metrů na statkem ústil do zelené cesty vjezd vedoucí sem od
Maříkova. Ten vjezd zde křižoval příčnici, která po rovince zamířila do špice
a křižovala jabloneckou cestu. Ta běžela od Jilemnice podle ponikelského
roubeného kostela sv. Jakuba Většího a osmiboké roubené zvonice dál k
Jablonci a tu u kostela se s ní křižovala zelená cesta, přibíhající po rovince na
pravém břehu ponikelského potoka od Přívlaky k Jestřabí.
Roku 1648 v Branné nebyl žádný kněz a tak se svatby odbývaly ve
Vrchlabí. Z Poniklé po ujeté sanici prudce sjížděly jednokoňské sáně podle
Staré Hůry, podle opuštěných šachet a jam na železnou rudu. Odtud šikmo
strání do údolí Kozla, přejeli roudnický potok, zato pak se svatebčané prošli
pěšky šikmo vzhůru do stráně k Vartišti. Tam nahoře na křižovatce pěti cest
vybrali si cestu, aby se zase svezli do Víchové strání prudce dolů. Za Jizerkou
šli zase pěšky do svahu Kozince, mimo Hrabačov na levé ruce, ale dolejší
jilemnickou ulicí ke kamennému mostku přes Jilemku a hlubokým ouvozem k
Horní Branné po královské silnici se vezli. Brannou objeli horem skrze
Valteřice a už sjížděli zase rychle do Vrchlabí rovnou k roubenému kostelu
sv. Vavřince.
Nebo: V Jilemnici minuli hluboký úvoz královské silnice ke Dvoru
Králové, minuli hospodu u Bosáků a pak už uviděli vysokou roubenou zvonici
i sám dřevěný kostel sv. Mikuláše v Horní Branné a zámek. Tak se jezdívalo
od starodávna co nejkratčeji z Poniklé do Branné.
Do Jablonce se také jelo od kostela po jablonecké cestě ke kříži na
stráňce, odtud se sestupovalo zvolna k Zabylýmu, tu se hluboko dole ukázalo
jizerské údolí a zákrut Jizery před Maříkovem a vpřed na obzoru tři vojtěšické
statky. V Zabylým přešlo se potůček a od něho stoupalo šikmo do stráně až k
převahu cesty, pak zase sestupovalo do údolí Vejpálce, který vysoko nad jeho
ústí překročili a začali vystupovat na dušnickou stráň. Potok Vejpálec dělíval
od starodávna od sebe panství branské dříve štěpanické a panství jilemnické.
Jakmile cesta dosáhla svého vrcholu, zalomila se doprava a už se ukázala
Dolní Dušnice a na obzoru znovu Vojtěšice. Po průchodu Dušnicí sestoupili
do údolí bratrouchovského potoka a od jejího ústí jeli podle Jizery, k
vojtěšickému mlýnu Gatfrýda Brabdla pod skálou Porostlicí a od něho a
Porostlice pak lučinatou rovinou k roubenému starobylému kostelíku sv.
Prokopa.

Prapradědeček Tomíčků jezdíval v letech 1832 -77 „Do němec“ s
máslem. To a další popisuje strýc Josef:
„Jezdili se dvěma páry koní za Jindráčkova, přes les k Dufníku, tam
přes Jizeru na Jilemskou stranu, u Maříkova zase zpět, na Dušnickou stráň k
Porostlickému mlýnu, před Jabloncem přes Jizeru na Sklenařice. Tam odtud
se jeden pár vrátil, tam to už šlo s jedním párem.
V letech 1845-56 se stavěla císařská (státní) silnice z Poniklé, přes
Vysoké, Příchovice do Liberce. Na stavbu silnice přijel se podívat arcivévoda
Štěpán z císařského dvora z Vídně. Na Příchovicích se arcivévodovi líbil
krásný rozhled. Hrabě Rohan dal tam stavět rozhlednu (Štěpánka).
V roce 1857 - 59 byla dána do provozu trať z Pardubic do Liberce a
ještě jiné tratě ve východních Krkonoších. V této době měly pro Krkonoše
velký význam Jihoseveroněmecké spojovací dráhy, stanice Horka u Staré
Paky. Tato stanice měla výhodnou polohu při státní silnici a odtud dobré
spojení do okolních Krkonošských měst a obcí. Sjížděly se zde povozy se
zbožím i cestujícími z Nového Světa, Rokytnice nad Jiz, Jilemnice, Jablonce
nad Jiz, Vysokého nad Jiz, Hostinného, Pecky, Nové Paky a Jičína. Kromě
formanů zde měly své zastávky i poštovní dostavníky. V roce 1868 - 69 - 71
byla dána do provozu trať Velký Osek - Ostroměř - Trutnov. Pro náš kraj
měla velký význam železniční stanice Martinice. Zde se sjížděly povozy s
nákladem a cestujícími z celého Pojizeří.
V roce 1866 válka Prusko - Rakouská. Pruské vojsko táhlo přes
Poniklou po nedostavěné silnici od Nového Světa. Někde chtěli mléko a
zaplatili.“
Stavba této silnice od Nové Vsi přes Poniklou a Hradsko do Jablonce
n.Jiz. byla vyměřena podle Jizery i přes naše lesy. Na škody způsobené její
výstavbou si stěžoval můj pradědeček se dvěma sousedy. Píší:
"Vysoký zemský Výbore v království českém!“
Jan Holubec rolník č.d. 25, František Holubec rol. č.d. 24 Hinek
Nosek rol. č.d. 20 z Poniklý předkládají v poníženosti svou žádost o náhradu
za svůj pozemek použitý k stavbě zemské silnice od Vojtěšic k Nové Vsi a
prosejí o další ubezpečení stran svážení se pozemku lesního za příčinou
příkrého jeho stavu.
Vysoký zemský Výbore !
My níže v hluboké úctě podepsaní, předkladáme tímto před úřad vysokého
zemského výboru následující stížnost a prosbu: Již od roku 1863 staví se po
našem pozemku č.d. 24 - 25 v Poniklý silnice zemská - (Vojtěšicko
novoveská). Náš les, jenž k cíli této stavby takřka polovičně vyporážen býti
musel, utrpěl nejen nynější škodu, nýbrž jest k očekáváni, že i nadále v
budoucnosti následkem jeho polohy velmi trpěti bude. Předně jest již půda a
poloha lesa tohoto poměru toho, že následkem stavění silnice této se svážeti

bude a my v netě podhotoveni nejen že již nyní velkou obět přinášíme pro
stavbu této silnice, nýbrž můžeme a nepochybně budeme na budoucnost
velice trpěti. Již za dřívějších projektu stran této silnice musili jsme kus
zdravého lesa vyporážeti, nyní však jest škoda naše tím značnější, an se
nápotom silnice podle řeky Jizery t.j. níže vedla. My se obáváme, že bychom
během budoucnosti o naše krásné mladé lesy následkem strhnuti přijíti mohly,
my se obáváme, že by i naše rolní cesta, dříve to veřejná cesta k Jablonečku
zkázu na některých místech utrpěla a protož an se v pádu tom nejen v
přítomnost nýbrž i v budoucnost jedná, podáváme ve jménu svém a našich
potomku následující prosbu:
Wysoký zemský výbore!
Račiž předně tuto naši žádost blahosklonně v milostivý úvah vzíti a se
přesvědčiti, jakou škodu my na pozemku trpíme, nemluvíce ani o tom, že nám
dělnictvo silniční při příležitosti této stavby na lese velikou škodu
způsobovalo, jakož že i k stavbě potřebné dříví z našeho lesa poměrně
pochází a nápotom račiž nám naši náhradu milostivě co možná nejdříve
doručiti a sklon (Pöschung) silniční pod našim lesem tak do pořádku uvést
nechati by jsme stran poškozeni pro budoucnost jak náleží ubezpečeni byli.
V Poniklý dne 25 Května 1868
Jan Holubec č.d. 25 František
Holubec č.d. 24 Hinek Nosek č.d. 20.""
O dalších tratích strýc píše: „21. prosince 1870 byla dána do provozu
železnice Poříčí - Kunčice, 1. června 1871 pokračování do Ostroměře, dále 1.
října z Kunčic do Vrchlabí a 17. prosince z Trutnova do Svobody Nad Úpou.
7. prosince 1899 Jilemnice - Rokytnice.
Na stavbu této poslední železniční tratě a na továrny v Poniklé lámal
se kámen v tomíčkově lomě. Na klenbu tunelu u Hradska lámal se kámen v
lomě bratrů Skalských, Josefa a France. Děda a jeho bratr Leopold měli každý
pár koní a kámen rozváželi. Bratři Skalští měli každý jednoho koně a tak se
spřahali. Někdy jezdil Franc a pak zase Josef. Jednu zimu vozili na saních
jeden den, druhý den pršelo a museli jezdit na vozech. Otec vyprávěl jak
Italové uměli pracovat v lomě. Dokázali vyvrtat do skály díru na střílení tak,
že jeden držel bor a dva tloukli na bor perlíky se zavázanýma očima, v sázce.
Italové a Chorvati stavěli mnoho železničních tratí a to hlavně lámali kámen,
stavěli tarasy, klenuli tunely a stavěli mosty.

Upozornění – informace - sdělení
v Upozorňujeme občany, kteří by chtěli využít linkové veřejné
autobusové dopravy v pátek 18.listopadu, že tzv. ranní spoj – školní
autobus, tento den nepojede.

v Od 1.ledna 2006 již NELZE k cestám do států Evropské unie,
používat jako cestovní doklad, občanský průkaz typu identifikační
karty, BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH ÚDAJŮ. Při společném
cestování dětí zapsaných v občanském průkazu rodičů mohou nastat
problémy, pokud tyto děti nebudou mít vlastní cestovní doklad.
Nedoporučuje se cestování dětí zapsaných v občanském průkazu
rodičů bez vlastního cestovního dokladu.
v Zákon č. 395/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech oznamuje, že občanské průkazy vydané
občanům narozeným před 1.lednem 1936, pokud není v těchto
občanských průkazech vyznačena doba ukončení platnosti
konkrétním datem, jsou platné.
v Východočeská energetika oznamuje, že dojde k pokácení a okleštění
stromoví v rozsahu nezbytně nutném v katastru obce Poniklá
i Přívlaka, pro plynulý a bezpečný provoz stávajících vedení NN a
VN a trafostanic, pokud tak neučiní vlastník či uživatel pozemků.
Proto vyzýváme vlastníky a uživatele pozemků aby do 30.listopadu
2005 odstranily stromoví a větve, které by mohly ohrožovat elektrická
zařízení. V případě nedodržení požadavku, dojde k prořezům ze
strany Východočeské energetiky. Bližší informace poskytnou
zaměstnanci VČE na telefonu 481622522.
v Výrobní dělníky do automobilového průmyslu hledá TP Consulting,
mzda od 11 000,- do 16 000,-Kč hrubého. Nabízejí práce ve směnném
provozu, práce na montážní lince, zajistí bezplatné proškolení.
Informace na telefonu 485251257, paní Blažková.
v Klub důchodců Vás zve na podzimní a zimní schůzky, které se
uskuteční:
V měsíci říjnu:
12. a 26.října 2005
V měsíci listopadu:
9. a 23.listop.2005
V měsíci prosinci:
7.prosince 2005
V měsíci lednu:
11. a 25.ledna 2006
V měsíci únoru:
8. a 22.února 2006
V měsíci březnu:
8. a 22.března 2006
V měsíci dubnu:
5.dubna 2006
Přijďte pobejt!

v 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.

v Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj oznámila, že bude
provedena orální vakcinace lišek předcházení vzniku a šíření
nebezpečné nákazy – vztekliny. Vakcinace proběhne od 17.10 do
21.10. na celém území kraje. Vakcinovat se bude shozem návnad
z letadla. Návnad se nedotýkejte, nenechávejte volně pobíhat psy,
nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu 3 týdnů,
v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je uložena
v ampuli), je třeba umýt zasažené místo mýdlem a vodou
a dezinfikovat.
v Nový televizní poplatek pro domácnosti platí každá fyzická osoba,
která je vlastníkem televizního přijímače nebo jeho uživatelem.
Televizní poplatek platí fyzická osoba z jednoho televizního
přijímače, z druhého a každého dalšího se poplatek neplatí. Poplatek
se neplatí z televizního přijímače, který je v držení fyzických osob
žijících s poplatníkem v téže domácnosti. Poplatník je povinen
oznámit veškeré změny související s evidencí poplatníka
a televizního přijímače do 15ti dnů ode dne jejich vzniku. Televizní
poplatek se od 1.října 2005 zvyšuje ze 75,- na 100,-Kč měsíčně.
v Koncem měsíce října a začátkem listopadu budou po obci
rozmístěny kontejnery na velkoobjemový odpad. Žádáme
občany, aby do kontejnerů neodkládali odpad nebezpečný,
kterého se mohli zbavit v neděli 16.října. Šetřte obecní pokladnu!
v HODINÁŘSTVÍ Jaroslav Kulíšek – opravy a prodej Poniklá 496 –
telefon 481585942 – nabízí předvánoční slevy na veškeré zboží ve
výši 10%. K budíkům a hodinám Q baterie zdarma.
v V pondělí 24.října zahájila stavební firma BREX z Liberce stavební
práce na úpravě krajnice a přilehlého svahu silnice I/14 u „rybárny“.
Konečně se řidiči dočkají přehledné situace, i když na narovnání
zatáčky si ještě zase počkáme.

v Upřesnění svozu žlutých a oranžových igelitových pytlů
z domácností. Svozová firma SKS Jablonec nad Nisou odveze pytle
na výzvu obce v době, kdy bude náklad na celý nákladní automobil
AVIA a to ještě pouze z jednoho místa. Proto se obec rozhodla, že
umožní občanům odkládání pytlů na čtyři místa. Všechna čtyři místa
jsou u kontejnerů na tříděný odpad, a to před kostelem, před
závodem INTERLANA, u restaurace CHA CHA a u rybárny. Na
tato místa je možné odkládat pytle průběžně tak, jak budou
naplňovány.
v Vánoční koncert SATORI. Blíží se čas Vánoc a s ním i vánoční
koncert smíšeného pěveckého sboru. Zapište si datum 17. prosince
2005, kdy kostelem sv. Jakuba zaznějí krásné tóny vánočních písní a
koled přesně v 18.00 hodin.
v Ani divadelní spolek J.J.Kolár nezahálí. V režii Pavla Plichty
připravuje představení s hrůzostrašným názvem „Krvavý román“ a
v režii Pavlíny Holubcové se zkouší milá pohádka „Zkoušky čerta
Belínka“. V této hře učinkují především děti a na její premiéru se
můžete těšit na Velikonoce.
v Také pěvecký sbor KALANDRA a dětský sbor MLÁDÍ ze
sousedního Jablonce nad Jizerou nezahálí a začátkem prosince
vystoupí se svým repertoárem v naší obci.
v Muzeum Krkonošských řemesel v Poniklé děkuje spoluobčanům za
exponáty, které v letošním roce opět rozšířily naši sbírku. Zveme
všechny do Vánocemi vyzdobeného muzea, doplněného betlémy
a prodejem různých ozdob. Za OS MKŘ Jana Pičmanová.
v Výzva k předkládání žádosti z Fondu rozvoje bydlení v roce 2006
I v následujícím roce je obec připravena poskytnout žadatelům o
modernizaci, rekonstrukci nebo půdní vestavbu finanční půjčku
z Fondu rozvoje bydlení, který disponuje částkou cca 800 tis. korun.
Žadatelé mohou žádat do 28. února 2006. Úroková sazba byla
vyhláškou snížena na 5 %.

V Poniklé cvičí opět na slet !!
Uběhlo pět let jako voda a je tu před námi další v řadě XIV.
všesokolský slet, který proběhne ve dnech 1. – 6. července 2006.
Patříme mezi obce, které se pravidelně zúčastňují sletu se svým
cvičením. Také tentokráte jsme se pustili do nácviků dvou sletových skladeb,
protože nyní máme aktivní školní mládež a především obětavé cvičitelky Ivu
a Petru Plichtovy, které si vzaly na svá bedra cvičení staršího žactva – skladbu
nazvanou „Trampolínky“, a protože to dívky i dva chlapce „vzalo“, chodí
cvičit dvakrát týdně a dali dohromady jeden cvičební celek, kde cvičí 28
cvičenců a jsou jediní v celé Krkonošské župě. Skladba je postavena na
aerobiku a mírné akrobacii.
Druhou skladbou je opět aerobik, který cvičíme na hudbu Ivana
Mládka na stepech pod názvem „Výlet s aerobikem“ a je určen pro muže a
ženy, protože stále více mužů našlo zalíbení v aerobním cvičení a chce se
zapojit také do aerobního sletového cvičení. Skladbu postavila Jana
Beránková a byla to pro ní zároveň i diplomová práce.
Zatím nás cvičí 19. Kdyby snad z vás ještě někdo měl chuť si s námi
zacvičit, rádi ho mezi sebou přivítáme.
Stále platí cvičení : KALANETIKA, STEPY, ODYFORMING
(aerobik s posilováním) a AEROBIK.

Záměr prodeje obecních pozemků
Prodej části parcely č. 417/1 v k.ú.Poniklá. Jedná se o pozemek
u čistírny odpadních vod u cementárny. Žadatel: Božena Pelcová.
Prodej parcely č. 223/1 v k.ú.Poniklá o výměře 173 m2. Jedná se
prodej parcely určenou územním plánem k zastavění garážemi. Žadatel:
Miloslava Štěrbová.

Inzerce

Společenská kronika
Jubilea v červenci a srpnu 2005
70 let
paní Danuše Skovajsová
90 let
paní Bohumil Zemánek
75 let
paní Zdenka Skalská
75 let
pan Zdeněk Janura
Blahopřejeme!
Narození
23.září 2005 Jitce a Martinovi Šperlovým syn MARTIN
Ať vyrůstá k radosti rodičů!
Úmrtí
7.září 2005 paní Margita Kavánová ve věku 62 let
13.října 2005 paní Anna Hanušová ve věku 93 let
Čest jejich památce!

Svatby
20.srpna 2005 Lenka Bachtíková a Dušan Melichar na MěÚ v Trutnově
9.září 2005 Hana Hříbková a Pavel Plichta na MěÚ v Jablonci nad Jizerou
22.října 2005 Angelika Krátka a Vladimír Cirók na OÚ Poniklá
22.října 2005 Dagmar Střížková a Miloš Danihelka na OÚ Poniklá
Gratulujeme!
Poděkování
Touto cestou děkujeme paní Boženě Stínilové za upřímná slova
útěchy a všem zúčastněným na zajištění smutečního obřadu. Děkujeme všem,
kteří se přišli naposledy rozloučit s paní Margitou Kavánovou, za květinové
dary a kondolence.

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA LISTOPAD a PROSINEC 2005
*
*
*
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 55,- Kč
Akční horor (115 min.). Mrazivé jako peklo.

sobota 12.11. v 19.45 h.
FANTASTICKÁ ČTYŘKA
neděle 13.11. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- 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 55,- 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 60,- Kč
Americký širokoúhlý fantastický rhriller (140 min.). Zrození legendy
o temném rytíři města Gotham.
středa 23.11. v 19.45 h.
NESVADBOVI
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (119 min.). Život je párty, tak to rozjedeme !

sobota 26.11. v 19.45 h.
DOBLBA
neděle 27.11. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Nová česká „černá“ komedie (117 min.). ... a náhody existují!
středa 30.11. v 19.45 h.
STOPAŘŮV PRŮVODCE PO GALAXII
přístupný Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlá sci-fi komedie (110 min.) USA/VB. Nepropadejte panice! Ani
když stopujete v županu ...
sobota 3.12. v 18.00 h.
OSTROV
neděle 4.12. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký akční thriller (136 min.). Naplánuj si útěk.
středa 7.12. v 19.45 h.
SLONISKO A MEDVÍDEK PÚ
přístupný Vstupné 60,- Kč
Animovaná pohádka v českém znění (65 min.). Další příběh Medvídka Pú a
jeho kamarádů.

sobota
10.12. „VĚNEČEK“

KINO NEHRAJE, V KD PROBÍHÁ TANEČNÍ

neděle 11.12. v 17.15 h.
VALIANT
přístupný Vstupné 55,- Kč
Animovaná americká rodinná dobrodružná komedie v českém znění (75
min.) od tvůrců filmů Shrek a Shrek II. Jen malý holoubek, ale velké srdce.
středa 14.12. v 19.45 h.
OCHRÁNCE
přístupný Vstupné 60,- Kč.
Americká širokoúhlá komedie (91min.). Patřil k elitní vojenské jednotce.
Teď se musí stát elitním hlídačem dětí. V hlavní roli Vin Diesel.
sobota 17.12. v 19.45 h.
TĚŽKÁ VÁHA
neděle 18.12. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlé americké drama (144 min.). Bývalý šampión se vrací do ringu,
aby riskovla v zápase na život a na smrt. V hlavní roli Russell Crowe.
středa 21.12. v 19.45 h.
ČTYŘI BRATŘI
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý akční thriller (113 min.). Vrátili se domů, aby pohřbili
mámu ... a jejího vraha.
pondělí 26.12. v 18.00 h.!!
LEGENDA O ZOROVI
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý romanticko-dobrodružný film (131 min.).
Muž s černou maskou se vrací. V hlavních rolích Antonio Banderas
a Catherine Zeta-Jones.
středa 28.12. v 17.15 h.
MADAGASKAR
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká animovaná komedie v českém znění (85 min.). Tohle místo nemá
chybsona. Další počítačově animovaný zázrak z dílny tvůrců Shreka a Příběh
žraloka.
středa 4.1. v 19.45 h.
MÚJ AUŤÁK BROUK
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká komedie v českém znění (101 min.). Úžasné malé autíčko s tělem
brouka a srdcem šampióna.

sobota 7.1. v 19.45 h.
ŠTĚSTÍ
neděle 8.1. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Nová očekávaná širokoúhlá česká komedie (100 min.).
Tatiana Vilhelmová, Pavel Liška a Aňa Geislerová ve filmu Bohdana
Slámy o zázracích obyčejných lásek.
středa 11.1. v 18.00 h.!!
PŘÍBĚH MODRÉ PLANETY
přístupný Vstupné 60,- Kč
Francouzsko-italský film v českém znění (81 min.). Dokument o počátku,
který si nepamatujeme a konci, který neznáme ... Po šesti letech usilovné
práce přichází do kin druhý opus od scénáristů-režisérů
snímku Mikrokosmos.
sobota 14.1. v 19.45 h.
ŠÍLENÍ
neděle 15.1. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Český filosofický horor Jana Švankmajera (118 min.).
Blázinec, ve kterém se odehrává jádro tohoto filmu, je alegorií této civilizace
...
*
*
*
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.

