Zpráva z činnosti RO.
Vážení občané,
Během horkých letních dnů a v době dovolených se RO sešla pouze
3x, vždy podle potřeby. Před začátkem prázdnin se navíc sešlo ke svému
jednání zastupitelstvo obce. Tíživý problém zadluženosti a vysokých splátek
se podařilo změnit alespoň na zadluženost. Dluh, který měla obec Poniklá
u SFŽP a kde byly splátku téměř 2 mil.ročně je uhrazen. Je ovšem uhrazen za
cenu dluhu u ČS, který je ovšem rozložen na delší časové období, roční
splátky jsou tedy menší a obec je schopná je splácet. Na druhou stranu musím
uvést, že tento dluh je úročen, zatímco půjčka od SFŽP byla bezúročná, pokud
ovšem byla placena včas. V opačném případě byla dlužná částka penalizována
36,5 % ročně.
S problémem zadluženosti souvisí i návrh na prodej obecních bytů.
Zisk z jejich prodeje by mohl obci výrazně ulehčit. Nutno ovšem poznamenat,
že vidina zaplacení dluhů není jediným důvodem k prodeji. Jedná se vesměs
o prodej bytů, kde je regulované nájemné, které ani nestačí na prostou údržbu.
Prodávat tyto byty je celorepublikový trend a tak by se asi v Poniklé prodávali
byty i v případě, že by obec neměla dluhy žádné. Konkrétní postupy prodeje
a ceny zde neuvedu, protože v současné době ještě nejsou stanoveny. Všichni
zainteresovaní ale budou včas vyrozuměni dopisem a dále se mohou všichni
další zájemci zúčastnit jednání ZO, kde jistě bude prodej na programu.
ZO na svém předprázdninovém jednání odsouhlasilo nákup starší
rolby na lyžařský vlek. Cena je 707.600,--Kč a finance na ní byly obci
zapůjčeny s úrokem 5 %. I když je to další zadlužení, měla by tato investice
zlepšit podmínky pro lyžování v zimě, přivést větší množství rekreantů jak na
vlek, tak i do obce. V další fázi je na lyžařském vleku uvažováno ještě se
zasněžováním dolní části. Podle předběžných propočtů je ovšem tato investice
okolo 3 mil.Kč a v současné době obec není schopna zasněžování financovat.
Také stále trvá problém pozemků pana Rychtáře v horní části vleku, kde stále
nedošlo k dohodě.
Když už jsem se dotknul pozemků, chtěl bych zde uvést jedno
vysvětlení. Zřejmě sou někteří občané překvapeni, že je omezen průchod pod
čp. 236 (Řehořkovi nad Soukupovými). Ačkoliv obec cesty neprodává,
v tomto případě byla zastupitelstvem odsouhlasena výměna části cesty pod
domem za část pozemku, který je používán pro průjezd vozidel (cesta od
Skalských k Soukupovým). I když kupní smlouvy zatím nejsou podepsány,
prosím občany, aby respektovali rozhodnutí ZO a používali širší a zpevněnou
cestu, ačkoliv musí udělat o pár kroků víc.

Dále bych chtěl znovu upozornit všechny občany, že obci byla
odejmuta možnost přijímat ohlášení drobných staveb, a proto vše je nutné
ohlašovat na OSÚ Jilemnice. Součástí ohlášení musí být vždy doklad
o vlastnictví pozemku, případně souhlas vlastníka, zákres umístění stavby
a alespoň schematický nákres, aby mohlo být rozhodnuto, zdali jde o drobnou
stavbu. Také výstavbu plotu je také nutné ohlásit a zde bych chtěl
připomenout, že územní plán obec značně ploty omezuje. Oplocování celých
pozemků není v souladu s územním plánem obce, je možné pouze oplocení
např. výběhu pro slepice.
V UP obce jsou v současné době již dvě změny, které jsou před
konečným schválením, RO však již přijímá návrhy na změny další. Možná
však, že se změnu č.3 provede zcela nový pohled na ÚP a nebude již
přihlíženo na jednotlivé pozemky jako dosud, ale budou vymezeny celé
ucelené oblasti, kde bude možná výstavba. Paní starostka v současné době
prověřuje, zdali je to vůbec takto možné.
Tolik asi to nejdůležitější z jednání Rady a zastupitelsva obce.
Místostarosta

Zápis
z 5. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 18.června 2003 v pohostinství U Floriána od 18.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů zvolených zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Vinklář a Miroslav Hnyk
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Ing. Jan Holubec a Stanislav Nechanický
Návrh na usnesení: Jaroslav Čížek
PROGRAM
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady obce od 28.května – Ing. Plichta
3) Návrh smlouvy o poskytnuti finanční výpomoci
4) Pořízení repasovaného pásového vozidla Kässbohrer
5) Návrh prodeje sněžného pásového vozidla LAVINA
6) Návrh žádosti o poskytnutí úvěru Českou spořitelnou
7) Různé:
pracovní skupina pro zajištění oslav 650. Výročí vzniku obce
návrh zásad prodeje obecních bytů
prodej pozemků

informace o ÚP VÚC Libereckého kraje
8) Diskuze
9) Návrh na usnesení v závěr

Ad 1) Zahájení
Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 17.02 hodin
s konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné. Program byl vyvěšen na místních vývěsních tabulích a na
úřední desce obecního úřadu, obdrželi jej všichni zastupitelé. Dále byl
jmenován zapisovatel, ověřovatelé zápisu a navrhovatel.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Petr Plichta a je přílohou tohoto zápisu.
Hlasování: Pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 3) Návrh smlouvy o poskytnutí finanční výpomoci
Návrh smlouvy o přechodné peněžní výpomoci obdrželi všichni
zastupitelé. Zní na částku 707 600,-Kč, což je výše pořizovaného pásového
vozidla Kässbohrer. Finance poskytne pan Zdeněk Šír za smluvní odměnu ve
výši 5%. Splácet se bude od roku 2005 do roku 2007. Pokud získá obec
prostředky z provozu lyžařského vleku, pak budou určeny především na
splátku vozidla. V diskuzi navrhla paní Kynčlová prodloužení splátek o jeden
rok, aby měla obec dostatek času ke splacení.
Hlasování:

1) návrh na prodloužení smlouvy o 1 rok - pro: Kynčlová, Mikolášek
proti: 11
zdržel se: 0
2) původní smlouva pro: 11 proti: Kynčlová, Mikolášek
zdržel se: 0
K tomuto bodu diskutoval pan Řehořek, který se vyslovil proti dalšímu
zadlužování obce. Naopak pak Ing. Holubec smlouvu obhajoval tím, že
náklad 5% odměny pro věřitele (pana Zdeňka Šíra) je pro obec výhodná. Pan
Čížek jenom doplnil, že se starou rolbou již nelze kvalitně sjezdovku
upravovat. Paní Pičmanová potvrdila, že rolba je již pro úpravu tratě
nezbytná a pokud nebude trať kvalitně upravovaná budou jezdit návštěvníci
z Poniklé jinam. Pan Mikolášek otevřel otázku pozemků pana Jiřího Rychtáře
z Jilemnice, zda se s ním jedná a co se stane, když pan Rychtář zamezí obci na
pozemky přístup. Pan Ing. Holubec odpověděl, že stavba lyžařského vleku je
řádně stavebně povolena a spor o užívání pozemků by musel rozhodnout
soud, což je v současné době vleklá a dlouholetá záležitost. Pan Ing. Holubec

ještě požaduje přehled o splátkách obce o jejím zadlužení a výhled do konce
volebního období.
Ad 4) Pořízení repasovaného pásového vozidla Kässbohrer
dodavatel: ŽIVA zemědělská obchodní a.s., Klášterec n/O 120,
561 82 Klášterec
nad Orlicí
- rok výroby 1985, počet motohodin 6029
- hliníkové pásy, 12-ti polohová radlice
- sněhová fréza SF 2000
- motor Mercedes-Benz OM 362 LA, počet válců 6
- průměrná spotřeba paliva 16 l/hodina, obsah palivové nádrže
130 l
- přídavná zařízení: víceúčelová radlice, fréza 2000, pružná
hladící deska
- záruka 12 měsíců
- v ceně je zahrnuta doprava k servisní prohlídce do Klášterce nad
Orlicí, kompletní oprava vozidla před předáním, kompletní
výměna provozních náplní a filtrů, dokumentace ke stroji (katalog
náhradních dílů, návod k používání v českém jazyce, servisní
knížka), základní výbava (lékárnička, hasící přístroj, sada nářadí),
dopravné do Poniklé, kompletace vozidla v areálu HOMOLE
(montáž pásů a přídavných zařízení, zaškolení obsluhy, zkušební
jízda)
- Cena stroje včetně DPH: 707 600,--Kč
Na základě rozhodnutí OZ ze dne 21.května 2003, kdy jednoznačně podpořilo
provozování obecního lyžařského vleku HOMOLE, byla s dodavatelem
rozjednána možnost dodávky pásového vozidla. O potřebě této techniky bylo
uvažováno již po celé minulé volební období. Poslední ZO rozhodlo, že
problematika pořízení investice bude přesunuta na měsíc červen a uloženo
starostce, aby zjistila možnosti financování. Financování přislíbil pan Zdeněk
Šír.
Hlasování: pro: 12
proti: Řehořek zdržel se: 0
Ad 5) Odprodej pásového vozidla LAVINA PL 800 Z
Pásové vozidla LAVINA se zakoupilo v únoru 1993 od TJ Sokol Jablonec
nad Jizerou za 120 000,-Kč. Rok výroby 1980, motor ARO M 207, zdvihový
objem 2 512 cm3, výkon 56,7 kW. Návrh prodejní ceny 80 000,-Kč s tím, že
nejnižší přijatelná cena je 60 000,-Kč. Lavina byla nabídnuta rekreační chatě
Na vyhlídce Benecko, OÚ Studenec a chatě Na Rezku. O rolbu je zatím

zájem. Paní Kadavá se zeptala, zda zájemci znají cenu rolby a jak reagují. Pan
Radomír Šír informoval, že cenu každému říká a byli se již informovat dva
zájemci, další je objednán na prohlídku.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 6) Žádost o úvěr u České spořitelny
Na základě skutečnosti, že obec nemá na pololetní splátku u SFŽP ČR
(492 000,--Kč), byla podána žádost o odsunutí splátek do roku 2005 s tím, že
po tuto dobu se získají finanční prostředky z prodeje obecních bytů. Při
jednání na SFŽP ČR s ekonomickým náměstkem panem Libickým,
náměstkem Rybičkou a asistentkou paní Lampířovou se posoudila
ekonomická situace obce, která musela být doložena výkazy, sestavami
a finančním rozborem. Zástupci Fondu prohlásili, že situace obce není natolik
kritická, aby obec nemohla dostát svým pohledávkám, ale vyšli vstříc tím, že
vyhověli odložení splátek do konce roku 2003.
Odložení splátek do konce roku obci nic nevyřeší. Proto bylo
následně jednáno s ředitelem České spořitelny pobočky v Turnově a jeho
firemním poradcem Ing. Zlesákem v tom smyslu, že obec nemůže uhradit
příští červnovou splátku a zda spořitelna bude plnit své závazky vyplývající
ze záruky. Obec by neměla dopustit, aby se opakovala situace z loňského
roku, kdy pro neplacení narůstalo penále. V příloze je uveden splátkový
kalendář s výší splátek a úroky do roku 2011. Výše zbytku půjčky u SFŽP ČR
je 2 451 000,--Kč, kterou by spořitelna uhradila vůči fondu v měsíci červnu
jednorázově.
České spořitelně bude obec splácet jednak pravidelnými splátkami,
jednak výnosem z prodeje obecních domů a bytů. Pro finanční převody
z prodávaných nemovitostí bude založen zvláštní účet pro přehlednost
a snadnou kontrolovatelnost.
V této záležitosti diskutoval Ing. Plichta, který upozornil, že pokud se
na úhradu dluhů použijí prostředky získané z prodeje obecních bytů, zda
budou Českou spořitelnou vyvázány ze zástavy. Pan Mikolášek upozornil, že
jednorázovou úhradou pohledávky vůči SFŽP ČR ztrácí význam usnesení
z minulého zastupitelstva, které schválilo použití finančních prostředků
z prodeje nezastavených bytů na úhradu dluhu fondu. Pan Ing. Holubec
opětovně požaduje přehled zadluženosti obce s výhledem do konce volebního
období. K předloženým materiálům České spořitelny se vyjádřil v tom
smyslu, že chybí naprostá průhlednost a přehlednost předložených variant, vše
je zamlžováno, dluhová služba se již nevede. Se spořitelnou bojoval celé
4 roky a teď s novým zastupitelstvem zvítězila. Nechápe, proč spořitelna
chce splatit dluh jednorázově, když je půjčka pro obec bezúročná a obec
naopak zaplatí spořitelně úrok ve výši 6,6 %. Pan Ing. Plichta zdůraznil, že

pokud se podaří v příštím roce prodat bytový fond i dluh vůči spořitelně se
výrazně sníží.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdržel se: Ing. Holubec, Kynčlová,
Kadavá, Řehořek, Pičmanová
Ad 7) Různé
Členové zastupitelstva obdrželi návrh zásad pro prodej domů, bytů a
nebytových prostor z majetku obce Poniklá, které jsou prozatím vodítkem pro
následný postup. Návrh připomínkoval Ing. Plichta a Čížek. Pan Ing. Jon se
zeptal jak to bude se zastavenými byty, zda budou po prodeji uvolněny a zda
spořitelna určuje ceny, za které by se nemovitosti prodávaly. Pan Řehořek se
zeptal na vybavení bytů a pan Čížek objasnil co znamená fond oprav včetně
samotné správy domu. Vysvětlil, že v každém případě je hospodaření
privátních bytů průhlednější a ekonomičtější. Základem všeho je však
domluva všech nájemníků. V tom spočívá základ všeho hospodaření a stavu
nemovitosti. Pan Nechanický upozornil, že je nutné informovat nájemníky
o všem co se týká prodeje a pan Patočka vyzval zastupitele, aby jednali
rychle, neboť střechy jsou v dezolátním stavu. Pan Mikolášek chtěl vědět, zda
má obec přehled o všech neplatičích a dlužnících, kteří jsou obci cokoli
dlužni a pan Řehořek co se stane, když byt v domě někdo nekoupí.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Pracovní skupina k zajištění oslav 650.výročí obce Poniklá
Na předešlém zasedání zastupitelstva obce připomenul pan
Ing. Holubec 650.výročí založení obce Poniklá, které připadá na rok 2004.
Pro organizační záležitosti a celkovou připravenost oslav byl jmenován ZO
pan Ing. Holubec předsedou pracovní skupiny, která by zajišťovala
a koordinovala celou oslavu. Zároveň připravuje Sbor dobrovolných hasičů
Poniklá, rovněž v roce 2004, oslavu 120 let založení. Dalšími členy pracovní
skupiny budou: Květa Kavánová, Zdeněk Krafek, Jana Pičmanová, Dana
Kynčlová a další z řad občanů Poniklé.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Žádost o koupi pozemků
Pan Radim Kučera Poniklá 306 žádá odkoupení vlastnického podílu
(5/40) obce z pozemků č.377, 308/1 a 380/13 v k.ú. Poniklá. Zastupitelstvo
obce navrhuje k odprodání podíl na parcelách č. 377 a 308/1 v k.ú.Poniklá.
Vlastnický podíl na ppč. 380/13 si ponechává.
Hlasování: pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
Územní plán Velkého územního celku Libereckého kraje

Paní starostka informovala o návrhu ÚP VÚC LK, který je
k nahlédnutí na Městském úřadě v Semilech, na Krajském úřadě Libereckého
kraje nebo na internetových stránkách www.kraj-lbc.cz.
Zastupitelstvo bere na vědomí
Ad 8) Diskuze
Paní Alžběta Holubcová se dotazovala na prodej bytů v případě, když
nájemník byt nekoupí, ale koupí ho jiný zájemce, zda obec zajistí pro
dosavadního nájemníka náhradní bydlení. Bylo odpovězeno, že pokud
zájemce zakoupí byt s nájemníkem, je povinen mu obstarat bydlení sám. Pan
Řehořek se zamýšlí na možných úsporách v obci. Zdají se mu náklady na
topení v mateřské škole neúnosně vysoké a navrhuje jiný způsob vytápění,
např. tepelným čerpadlem.

!! UPOZORNĚNÍ !!
Obecní úřad upozorňuje všechny občany, kteří neplatí místní poplatky
a domnívají se, že jsou nedobytné, že již existují právní normy a předpisy,
které umožňují dříve nebo později tyto poplatky získat. Budou však o značnou
částku vyšší než ta původní, neboť penále a sankce je mnohokráte
několikanásobně převyšuje. Výkony exekutorů se již v praxi dobře osvědčily
a nastupují tam, kde opakovaně nepomáhají zaslané platební výměry. Proto si
ušetříte mnoho nepříjemností i hanby, pokud se se svými závazky vůči obci
vypořádáte.

NÁŠ ŠKOLNÍ ROK 2OO2 / 2OO3 V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Maxim Gorkij řekl krásnou a moudrou větu o tom, že DĚTI JSOU
ŽIVÉ KVĚTY ZEMĚ.
Opravdových a krásných květů v přírodě přibývá díky důsledné
ochraně přírody. Ale s dětmi je to bohužel opačně, stále jich ubývá.
Pro letošní školní rok to postihlo i nás. Od září navštěvovalo naši
školku 25 dětí, během roku další dvě děti nastoupily a dvě děti ukončily
docházku, takže náš počet zůstal vlastně nezměněn. I v letošním roce k nám
přijížděl tělesně postižený chlapeček. Jeho pobyt ve školce byl prospěšný pro
nás všechny. On se snažil vyrovnat a dělat všechno jako ostatní děti a ty se

zase učily bez ostychu pomáhat a žít s ním – brát ho jako rovnocenného
partnera, jako jednoho z nich.
Pro malý počet dětí bylo otevřeno pouze jedno smíšené oddělení, ale
školáky jsme o nějaké malé výhody ošidit nechtěli. Proto úterní odpoledne
patřila právě jim, kdy odcházeli do II. uzavřeného oddělení a hravou formou
(bez odpočinku na lehátku) se připravovali na jejich nové povinnosti
– ŠKOLU.
Podzimní a jarní měsíce vyplňujeme návštěvou divadel. Letos jsme
shlédli šest pohádek v Jilemnici, Jablonci nad Jizerou a jedno v Poniklé, kdy
pohádka přijela za námi do ZŠ.
K těmto měsícům patří také ohníčky a opékání na zahrádce MŠ, ale
lákavá vůně a pomlaskávání dětí bylo cítit a slyšet jenom na jaře.
V podzimních měsících nám nepřálo počasí.
Snad pro každého je (po dovolené) nejkrásnější dobou čas
předvánoční. U nás se nejprve na chodbě rozezní zvoneček a každé dítě již
pochopí, že do školky přichází vzácná návštěva – MIKULÁŠ a ČERT
(dotyčným osobám ještě jednou děkujeme). Někdo si pro balíček plný
sladkostí dojde hrdě, někdo se slzičkami a někdo s paní učitelkou. To je úleva,
když se zvoneček ozve naposled.
Svým předvánočním vystoupením a malými dárečky chodíme
každoročně potěšit babičky a dědečky do Klubu důchodců. V tomto roce jsme
též zavítali do nově otevřeného Domu s pečovatelskou službou. A to hned
dvakrát. Jednou s vánočním povídáním a jednou jsme k nim přinesli trochu
jara s básničkami a písničkami. V obou případech nám sladkosti a velký
postlesk byly odměnou.
Ale ještě se vrátíme do doby předvánoční, do doby, kdy ve školce
pečeme ( a potom i jíme ) společně vánoční cukroví, vyrábíme dárky, vánočně
zdobíme školku. Pro inspiraci si chodíme do „ STODOLY“ paní Pičmanové,
odkud si děti odnášejí nejen krásnou vánoční (i velikonoční) náladu, ale
i krásný zdobený perníček.
Nejen malí a velcí lidé se těší na svátky, na dárky pod stromečkem
a plno voňavých dobrot .
I lesní zvířátka už snad vědí, že na ně nezapomeneme, a že jim zase
jako každý rok ozdobíme „jejich“ stromeček na Kavance. Jak jinak, než
dobrotami jako jsou jablíčka, mrkve, zelí,
a tvrdý chléb. Je úplně jiný, než nám potom přinese Ježíšek do školky, ale
vždy moc krásný a bez povšimnutí dlouho nezůstane, pozorujeme ho při
pobytech venku z louky nad školkou.
Mezi nové akce před vánocemi patří koncert ponikelských dětí z LŠU
v Jilemnici pod vedením p. učitelky Hejralové. Letos si v předvánočním
shonu udělalo čas málo rodičů, ale i tak bylo odpoledne velice hezké. Vždyť

pro mnohé malé muzikanty to bylo první vystoupení na veřejnosti a tak si
mohli připadat jako ve větší rodině. A pro naše některé děti to možná byla
vhodná motivace a inspirace, jak naložit s volným časem ve škole. Uvidíme.
Paní učitelce Hejralové tímto ještě jednou děkuji a doufám, že se před
vánocemi budeme vídat pravidelně.
V zimě využíváme poměrně dobrých sněhových podmínek na louce
nad MŠ, kde stavíme ze sněhu ( a bohužel se také učíme vyrovnávat s pocitem
zklamání z rozbořených sněhuláků a staveb během odpoledních her starších
dětí ) a také pekáčujeme. Když se děti naučily docela dobře ovládat pekáč,
svoje umění si porovnaly při závodech ve slalomu na pekáčích. Nechyběla
samozřejmě závodní čísla, stopky a hlavně diplomy, ceny a sportovní nálada.
S příchodem jara začala skupinka starších dětí navštěvovat plavecký
kurz v jilemnickém bazénu, kdy již třetím rokem využíváme souběžného
termínu se ZŠ (a tím i pro nás jinak drahé dopravy). Za to velice děkujeme
vstřícnému přístupu pana ředitele Vinkláře a učitelů prvního stupně.
Během roku jsme se při společných akcích s rodiči sesli celkem
pětkrát. Na informativní schůzce na začátku školního roku, při vánočním
koncertu, při rozhovorech s rodiči o připravenosti dětí na ZŠ a dvakrát jsme
společně tvořili. V únoru rodiče se svými dětmi malovali postavy (svoje děti )
v jejich životní velikosti. To víte, ve dvou nebo ve třech se to lépe táhne.
Dříve jsme daný námět tvořili ve školce a zabralo to mnoho času a úsilí. Než
p. učitelka obkreslila na balící papír asi 15 dětí, než děti velkou plochu
vymalovaly (mnohým docházela trpělivost ještě před dokončením) a pak ještě
zhruba stejný počet vystřihnout… …to s maminkou i jedním tatínkem (aby se
nezlobil, že máme stále maminky) to byla hračka. Zbyl čas i na sladkost a pár
společných slov. I druhé odpoledne s tematikou VELIKONOČNÍ KRASLICE
bylo velmi pěkné. Děti se svými rodiči (opět se nestyděl přijít jeden tatínek
a věřte, že jeho kraslice byly pěkné a precisně provedené) si mohli vybrat ze
čtyř různých způsobů zdobení kraslic, mnozí vyzkoušeli technik několik. Rádi
se budeme i nadále s rodiči setkávat při podobných odpoledních akcích.
Naše povídání, tak jako školní rok, se pomalu chýlí ke konci.
S příchodem pěkného počasí nás to stále více táhlo ven. V dubnu jsme byli na
krátkém výletu vlakem do Martinic a zpět (mimochodem – je pouze málo
dětí, které již někdy vlakem jely). Na velký celodenní výlet jsme se společně
s 1. třídou ZŠ vydali začátkem června do ZOO v Liberci.
Nevynechali jsme s předškoláky návštěvu 1. třídy. To abychom se
podívali na své o rok starší kamarády, na to, co děti čeká, na paní učitelku
a hlavně na velkou školu.
V tomto školním roce už „nová školka“ funguje dvacátý rok. Na něco
je to málo, na něco moc.Něco zůstalo stejné, něco se změnilo. Nás při tomto

výročí napadlo, že bychom Vám rádi školku ukázali, protože si myslíme, že je
co ukazovat. Ale bohužel nebylo ukazovat téměř komu. Škoda. Snad příště.
Už je červen – to to utíká. Jakou pohádkou se rozloučíme ? Nápadů
bylo více, ale vyhrála to pohádka O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH. Nácvik trval
asi čtrnáct dní a zahráli jsme ji dokonce dvakrát. Předpremiéru shlédly děti ze
školky v přírodě z Mostu, které toho času pobývaly v Krakonošově zátiší. Asi
se jim pohádka velice líbila, protože při ní snad ani nedýchaly. Všechny děti
si potom společně rozdělily sladkou odměnu. A měly za co.
Děkujeme též za velkou účast při premiéře. Věřte, že je to pro naše
děti nejkrásnější odměna za jejich úsilí. I děti mívají trému, ale všechny děti
se moc snažily a udělaly nám velkou radost.
Co dát dětem za tak skvělý výkon ? Asi opět pohádku. Tentokrát
hranou učitelkami. Pohádka se třemi postavami se hledala špatně. Ale našla se
- O PEJSKOVI A KOČIČCE, JAK PEKLI K SVÁTKU DORT. Na úplný
závěr dostal každý předškolák pamětní knihu, všichni společně zmrzlinový
pohár a HURÁ PRÁZDNINY
A jak to bude v mateřské škole vypadat od nového školního roku ? Do
školy odešlo 8 dětí, u zápisu bylo zapsáno 14 nových dětí. To k naší radosti
znamená, že se školka opět rozšíří na dvě oddělení. Do I. bude chodit dvacet
dětí, do II. deset předškoláků.
Na všechny se už moc těšíme.

Za kolektiv MŠ Lenka Scholzová

Reakce na dopis p. Šíra
V minulém čísle „Pod horami“ jsem si přečetl odpověď p. Šíra
na kritiku jeho osoby na 3. zasedání obecního zastupitelstva. Jelikož p.
Šír ve své odpovědi zmiňuje i moji osobu, rozhodl jsem se zareagovat a
vyjádřit se k některým pasážím jeho dopisu.
Na začátku svého dopisu se p. Šír zmiňuje o tom, kolik ušetří pro
obec peněz, když věci z kontejneru za hřbitovem, které jdou spálit, dá na
hromadu a spálí. Osobně jsem byl svědkem, kdy vedle kontejneru doutnala
hromada a v ní jsem mohl rozeznat, krom větví,papíru a dřeva i napůl spálené
PET lahve, umělohmotné kytky, které se dávají na hrob a do věnců. Ani se
potom nedivím p. Holubcovi, že je mu velmi nepříjemný zápach, který se od
doutnající hromady šíří po okolí. Komu by to bylo příjemné, že? P. Šír uvádí,
že za rok tímto pálením ušetří pro obec minimálně 60 tisíc až 84 tisíc Kč.
Ano, to jsou docela slušné peníze. Ale…. Má to i druhou stránku. A tou je

zákon o životním prostředí, ve kterém se zakazuje pálení nebezpečného
odpadu a kde jsou uvedeny i sankce, které mohou býti uloženy. Chtěl bych
vidět, jak by se p. Šír tvářil na to, kdyby za pálení nebezpečného odpadu (PET
láhve, umělohmotné kytky a jiný nebezpečný odpad) přišla na obec sankce
a to až do výše 1 milionu korun. Kde by potom byla ta úspora pro obec,
p. Šír?
Nevím, proč se ve svém dopise zmiňujete o svém platu. Nikdy jsem
se na výši vašeho platu nikoho neptal a je mi úplně jedno, kolik berete.
Pakliže odvádíte svou práci dobře, zasloužíte si dobrý plat. A sám o sobě
tvrdíte, že lépe dělat neumíte. Já se na zasedání nedotýkal Vašeho platu, ale
celkového rozpočtu na Drobné služby. Zdál se mi velký a JÁ jsem navrhoval
v této položce ušetřit. A stále si myslím, že by se tu ušetřit dalo.
Na konci dopisu se zmiňujete o vojácích na civilní službě. Ano, i já se
domnívám, že za tu dobu, co pracovali u obce, odvedli velký kus práce. Na
druhou stranu dělali takovou práci, která je baví. Jiní vojáci na civilní službě
pracují v nemocnicích, v domovech důchodců a jinde. A věřte mi, není to
o nic lehčí práce, než práce „našich“ civilkářů. A všude za to mají stejné
peníze. Jestliže se Vám zdá, že mají málo za to co dělají, mohli jít na vojnu.
Dříve žádná civilní služba neexistovala a všichni museli na vojnu. Na dva
roky. A určitě by se už tehdy našlo dost lidí, kteří by raději zůstali doma
a makali třeba i zadarmo.
S pozdravem „světu mír“
Ladislav Mikolášek

Vážení spoluobčané,
v minulém čísle „Pod horami“ byl otištěn článek pana Kocourka
– Vzpomínky na kapličku ve Stromkovicích - .
Kaplička byla založena 16.května roku 1863, tedy před 140 lety.
Kapličku vystavěli pánové Gebrt a Janoušek z Jestřabí. Pan Janoušek
chodil mnoho let o berlích a jednou se mu ve snu zdálo, že ho uzdraví voda
ze studánky v lese. A tak chodil, až zmíněnou studánku našel. Vodu po
nějaký čas pil a omýval se jí, až se uzdravil. Pan Janoušek a pan Gebrt
požádali pana hraběte Harracha o vystavění kapličky a ten souhlasil. Od té
doby k ní lidé chodí. Někomu voda pomohla a i nyní mezi námi žijí lidé, kteří
jsou touto pramenitou vodou vyléčeni nebo se jí léčí.
Váš spoluobčan

Vzpomínka
Začínali jsme před 28 lety. Rozpadlé stavení, dá se říci ruina, vůkol
kopřivy 2m výšky. Pouze pár černobílých fotografií je toho důkazem. Avšak
nebyla to jenom dřina. Přineslo to i setkání s laskavými lidmi, kteří nám byli
nápomocni a jimž patří náš vděk i úcta a to nejen z dnešního pohledu.
Proč vzpomínka? Nejsou už mezi námi tito lidé, ale zapomenuti
nezůstali. Pan Bohumil Jirouš z Přívlaky u nádraží byl vlastně první, který nás
přivedl k místu, které jsme zvelebili. Rádi se na toto místo vracíme, neboť zde
nás obklopuje zeleň, horský vzduch, klid, tak vzácné pro život, jak se zde říká
„v kraji“. A právě v samotě přírody se krásně odpočívá i přemýšlí.
Pan Ferdinand Koudelka je druhý, kterému patří má vzpomínka.
Usměvavý, přátelský. Zasvětil nás do historie obce Poniklé. Od něho jsme
převzali názvy „Vosičí“, „Spálenka“, poznali, kde se říká „V koutě“, „Na
hrobkách“ a jiné. Vyprávěl příhody z dob, kdy byly blízko hranice a Poniklá
byla Pinklau. Pamatujeme i jeho maminku, která s nevídanou laskavostí sušila
mokrý oděv mužovi i švagrovi, nabídla přijít „pobejt“ a přizvala i ke
stolu.Věděla, že pobyt v maringotce je nouzový a práce za jakéhokoliv počasí
nelehká. Tito lidé, ač uvyklí povětšinu roku samotě, rádi pohovořili a poseděli
s novými budoucími sousedy. A naše děti mají nezapomenutelné vzpomínky
na výrobu korálků a dodnes uchovávají krásnou hvězdu na vánoční stromek,
kterou dostaly darem právě od pana F.Koudelky. Málokdo prozradí svá
houbářská místa. Pan Koudelka si je však nenechal pro sebe. Ukázal nám, kde
rostou hřiby, křemenáče, kde rozkvétají první bledule, kde konvalinky.
Nezapomenu, jak objevil v obilí žampiony a pak jsme měli celý týden všichni
dost výtečných hub. Byl zkrátka přející. A nejen to. Svým poutavým
vyprávěním obohatil i duši druhého. Velmi rád a pěkně pro potěšení, hrál na
housle, později na harmoniku.
Na závěr vzpomenu na pana Josefa Skalského, truhláře. Není na
chalupě místnost, kde by nebyly stopy jeho práce. Však víte, co všechno je na
chalupě ze dřeva potřeba. Schody, žebříky, okna, dveře, nábytek. To všechno
pan Skalský vyrobil kvalitně bez prodlení, k naší plné spokojenosti. Byl to
nesmírně pracovitý a moudrý pán. Teprve mnohem později jsem se
dozvěděla, že jeho velkou zálibou v mládí bylo divadlo, což vypovídá
i o hloubce citu v jeho duši.
Vím, že není člověk ten, aby se zachoval lidem všem a mnoho z nás
se v životě dočká spíše hany než chvály. Má vzpomínka je odrazem toho, že
jsou lidé, na které člověk nezapomene a uchová si milou vzpomínku po celý
život.

Mládí je upřímnější, přejícnější, alespoň podle mého názoru, proto
bylo vzácné, co pro nás udělali tito lidé, kteří byli již pokročilejšího věku.
Přála bych všem, kteří budou potřebovat přátelskou pomoc dnes, aby je
potkalo setkání s dobrými lidmi podobně jako nás.
Kamila Hojná, Přívlaka

Jednotlivé osoby další generace Holubců z Poniklé, o nichž nás informují
matriční zápisy.
Marie Holubcová.
První zmínka o ní je vůbec první zmínkou o příjmení Holubec
v branských matrikách. Jde o zápis z 9. 4. 1657, kdy jmenovaná byla kmotrou
při křtu Kateřiny, dcery Adama Zuba. Mohlo jít o dceru, nebo i manželku
Martina Holubce, neboť Zubovi byli jejich sousedé z vedlejšího statku čp. 29
Obě rodiny jistě žily v přátelství. Manželka Adama Zuba byla dne 24. 7. 1667
kmotrou při křtu Jakuba – syna Kateřiny, dcery Martina Holubce (otec
neznámý). Již byla vyslovena domněnka, že Jan Plucha – následník Martina
Holubce na statku, byl jeho zetěm. Jestli tomu tak bylo, tak Marie Holubcová
byla Marií manželkou Jana Pluchy. Nelze ani vyloučit, že by Marie, manželka
Jana Pluchy, byla vdovou po Martinovi. Potom záznam z roku 1657 by se
týkal ne dcery, ale manželky Martina Holubce. K tomu je nutné upozornit, že
se do roku 1665 v matrikách objevuje další Marie Holubcová, manželka
Mikuláše Holubce.
Jiřík Holubec.
První zmínka o něm je z 8.1.1662, kdy se „Jiřík syn Martina Holubce“
oženil s Annou, dcerou Martina Uhra. Z tohoto manželství známe dvě děti:
Annu a Jana. Anna byla pokřtěná 25.3.1666 – její kmotři byli Zachariáš
Preysler, Marie Tomíčková a Marie Holubcová. U poslední nevíme, zda to
byla sestra, matka Jiříka, nebo jiná. Nezdá se však, že by šlo o sestru, neboť
měl-li ji mít Jan Plucha za manželku, tak nemohla být ještě svobodná, ale v té
době by již museli být v manželství. Proto je možné, že Martin Holubec měl
za manželku Marii, která snad již po jeho smrti byla kmotrou při křtu své
vnučky Anny, pokud nešlo o Marii manželku Mikuláše Holubce. Druhé dítě
Jiříka Holubce známe ze zápisu v matrice ze dne 4.11.1691, kde je uváděn
„Jan syn Jiříka Holubce“ jako svědek na svatbě Jakuba Martinů, který si bral
Marii po nebožtíkovi Danielovi Pechovi. Jelikož se v roce 1692 objevuje
Marie manželka Jiříka Holubce, je zřejmé, že před tímto rokem zemřela jeho
první manželka Anna a uvedená Marie je jeho druhou ženou. Že byl Jiřík

synem Martina Holubce prokazuje již vzpomenutý zápis z roku 1662. Lze
předpokládat, že se narodil kolem roku 1638.
Jan Holubec.
Poprvé se uvádí 20.10.1662, kdy byl kmotrem při křtu Daniele rodičů
Daniela Pechů a jeho manželky Anny. Zřejmě tentýž Jan se 25.10.1671 oženil
s Annou dcerou Martina Jirge. Vzhledem k tomu, že toto příjmení se tehdy
vyskytlo pouze v Křižlicích – Roudnici, zřejmě Anna pocházela odtamtud.
Předpokládáme-li, že za kmotra byl ve dvaceti letech (mohl i dříve), pak by se
ženil ve dvaceti devíti a tedy se mohl narodit kolem roku 1642. Podle zápisu
ve snubním protokolu z roku 1788 (podrobné rozvedení viz u Jakuba Holubce
později), byl synem Jakuba Holubce a bratrem Mikuláše. Pokud vzpomenutý
zápis by se zakládal na omylu, byl by synem Jindry. Co se s tímto Janem
stalo, nevíme. V roce 1679 známe Jana Holubce s manželkou Annou ve
Štěpanicích a v roce 1687 je také na Jestřabí Jan Holubec s manželkou Annou.
V roce 1684 známe Jana Holubce i na Roudnici – žádný z nich ale nemohl být
tímto Janem.
Mikuláš Holubec.
Je poprvé uváděn 12.9.1663 jako kmotr při křtu Jana syna jana
Tomíčka a jeho manželky Marie. Tento Mikuláš v roce 1671 „po smrti otce
svého“ujal statek – pozdější čp. 24 a zemřel někdy po roce 1705. V roce
1704“nemohouce Mikuláš Holubec toho času rychtář obce Ponikelské jak pro
sešlost věku, tak jako pro množství vzdělaných dluhův hospodářství déleji
fedrovati a držeti, pustil a postoupil jest živnost svou synu svému Mikulášovi
Holubcovi.
Kdo byl otcem Mikuláše není v roce 1671 uvedeno. Podle zápisu ve
snubním protokolu k sňatku Karla Noska a Alžběty Jiroušové roku 1788 (oba
snoubenci byli po přeslici z Holubcova rodu) je jako otec Mikuláše uváděn
Jakub Holubec. V případě, že bychom připustili, že Jindra Holubec byl
totožný s Jindrou Benešem z roku 1632, bylo by téměř jisté, že na Holubcově
statku mezi Jindrou a Mikulášem musel být další hospodář. Tomu nasvědčuje
i ta okolnost, že jméno Jindry Holubce se v matrikách vůbec neobjevuje
a kdyby měl zemřít až roku 1671 není pravděpodobné, že by jeden
z největších sedláků nebyl nikdy jako kmotr při křtu nebo svědek na svatbě.
Dne 19.7.1665 byl pokřtěn Jan syn otce Mikuláše Holubce a jeho manželky
Marie. Tato Marie je v matrikách uváděna až do roku 1695. nezi tímto rokem
a rokem 1697 zemřela, neboť 23.6.1697 oženil se „Mikoláš Holubec,vdovec
rychtář, s Marií vdovou po nebožtíkovi Rolencovi Špičkovi ze vsi Všejan“.
První žena Mikuláše – Marie byla dcerou Jiříka Fišery, jak vyplývá ze zápisů
ve snubním protokolu. V tomto protokolu je však jeden zápis, že Mikuláš měl
mít Salomenu dceru Jiříka Fišery. Jde zřejmě o omyl, jinak by musel mít
nejprve jednu dceru Jiříka Fišery a pak druhou, což ale je vyloučeno, neboť

jednou je jako matka jeho syna Mikuláše uváděna Marie a podruhé Salomena.
Mikuláš měl prokazatelně deset dětí: Mikuláše, Dorotu, Jana, Magdalenu,
Daniela, Václava, Marii, Kateřinu, Tobiáše a Salomenu. Poslední byla
pokřtěna 13.1.1684. Jejich existence je doložena matrikami, i když v nich není
narození Mikuláše, Doroty, Magdaleny a Václava. To znamená, že se
pravděpodobně narodili v době, kdy matriční záznamy schází. Mikuláš
Holubec starší, který byl asi roku 1695 ponikelským rychtářem, narodil se
pravděpodobně kolem roku 1640, což by ale nasvědčovalo, že mohl být
synem Jindry. Potom ale zápis ve snubním protokolu, kde jeho otcem má být
Jakub, by byl na omylu. Viz dále u Jakuba Holubce.
Anna Holubcová.
Její jméno se poprvé objevuje 21.3.1669, kdy byl pokřtěn Jan matky
Anny Holubcové (otec neznámý), kmotry byli Jan Plucha, Jan Hrubý
a Salomena Šimková. Tato Anna Holubcová se dne 13.4.1670 provdala za
Jana Mikšů. Zřejmě byla asi dcerou Martina Holubce, neboť u ní vystupuje
Jan Plucha, který se stále vyskytuje okolo rodiny Martina Holubce.
Dne 27.2.1666 Anna Holubcová byla kmotrou při křtu Marie, dcery
Pavla Krejčů a jeho manželky Anny. Zde není jisté, zda jde o tuto Annu dceru
Martina, nebo o Annu manželku Jiříka Holubce, z časových důvodů lze
připustit obě možnosti. Anna dcera Martina Holubce se narodila kolem roku
1650.
Magdalena Holubcová.
Její existence je známá z matričního zápisu ze dne 19.10.1966, kdy se
provdala za Mikuláše Tomášů, syna ze statku pozdější čp.61, který statek ujal
po svém otci dne 22.11.1680. Tentýž sňatek je zapsán ještě jednou dne
1.8.1668, přesně tak jako v roce 1666, zřejmě zde došlo k nějakému omylu.
Její narození lze klást do roku 1646. Zřejmě jde o sestru Mikuláše a tedy
dceru Jindry nebo Jakuba (viz pojednání o Mikulášovi a Jakubovi) Že byla
v úzkém vztahu k Mikulášovi svědčí i skutečnost, že její syn Václav Tomášů
byl dne 23.6.1697 svědkem při svatbě vdovce Mikuláše Holubce, tedy
pravděpodobně svého strýce.
Jakub Holubec.
Je uveden v matričním zápise ze dne 28.10.1666, kdy byl kmotrem při
křtu Marie, dcery Daniela Tomíčka a jeho manželky Marie. Vícekrát se jeho
jméno v matrice neobjevuje. Zdá se, že je synem Jindry. Jeho příbuzenský
vztah k Mikulášovi dosvědčuje zápis ve snubním protokolu ze dne 25.10.1788
při sňatku Karla syna Ignáce Noska a Alžběty dcery Josefa Jirouše. Oba
snoubenci byli po přeslici z Holubcova rodu a ve zmíněném zápise jako jejich
společný předek je uváděn Jakub Holubec, který podle tohoto zápisu je
uveden jako otec Mikuláše Holubce (staršího). Jelikož v gruntovní knize je
zápis, že v roce 1671 Mikuláš Holubec „po smrti otce svého“ ujal statek,

pokud jeho otcem skutečně byl Jakub, zemřel tento v roce 1671. Jelikož na
statku v roce 1654 hospodařil Jindra Holubec, mohl Jakub hospodařit
maximálně 17 let.
K předmětnému zápisu ve snubním protokolu je nutné uvést, že údaje
o předcích se zapisovaly podle vyjádření snoubenců, resp. Jejich rodičů
a vzhledem k dlouhému časovému odstupu (zhruba 120 let) nelze vyloučit, že
mohlo dojít k omylu, i když zprávy o předcích se v rodinách dlouho
tradovaly. Že by zde mohlo jít o omyl dokazují vzpomenuté zápisy ze
snubního protokolu k osobě Mikuláše Holubce, kde v jednom zápise jako jeho
matka je uváděna Marie dcera Jiříka Fišery a jinde Salomena dcera Jiříka
Fišery. Tím se osoba Jakuba Holubce stává spornou, zda byl nebo nebyl
otcem Mikuláše Holubce staršího a tedy zda Mikuláš byl synem nebo vnukem
Jindry Holubce.
Kateřina Holubcová.
Jmenovanou známe z matričního zápisu ze dne 24.7.1667, kdy byl
pokřtěn Jakub „syn Kateřiny dcery Martina Holubce“ – otec neznámý. Zde
není pochyb o tom, že byla dcerou Martina. Předpoklad jejího narození je
kolem roku 1647. Dále o této Kateřině nemáme dalších zpráv.
V této části jsou shrnuty naše dosavadní znalosti o prvních
ponikelských Holubcích. Pro kusost zpráv, ze kterých musíme čerpat, je zde
řada nejasností, zejména pokud se týká jejich vzájemného příbuzenského
poměru, takže ve většině případů musíme jejich vzájemný vztah pouze
dedukovat – zda správně nebo chybně zůstává otázkou.
Jisté je, že první prokazatelnou generací Holubců v Poniklé jsou
Jindra Holubec a Martin Holubec a všichni následující zřejmě jejich potomci.
Vidíme, že ve druhé polovině sedmnáctého století to bylo pouze několik osob.
Od nich pak musíme vycházet při sledování jednotlivých větví později
v Poniklé tak rozšířeného rodu. Jak v další části této práce vyplývá, příjmení
Holubec se v této době objevuje i v některých dalších vesnicích panství
Branná a v sousedním Jestřabí – tehdy patřící k panství Jilemnice.
Příště: Holubcův statek „U Jindráčků“.
Pavlína A. Holubcová

Rekordy a kuriozity českého zločinu - Krádeže a podvody – II. část
Největší krádež činčil
Kůže z jihoamerických činčil v neuvěřitelném počtu 1382 kusů v celkové
hodnotě 1 500 000 Kč byly 27. dubna 2000 odcizeny z osobního automobilu

Audi německého občana. Vůz byl zaparkován přímo ve středu Brna. Kromě
vzácných kůží byl z vozidla odcizen i kufřík s doklady.

Kuriózní krádeže
Předmětem zájmu pachatelů se stávají i věci, nad kterými zůstává rozum stát.
14. listopadu 2001 odcizil neznámý pachatel z olomouckého vlastivědného
muzea hlaveň děla o váze 30 kg. "Vzhledem k hmotnosti předmětu jsme
nepředpokládali, že by tu věc mohl někdo ukrást," vysvětlovala novinářům
mluvčí muzea...
Pouze jednu fotbalovou brankářskou rukavici odcizil neznámý pachatel
v srpnu 2000 při vloupání do kanceláře čistírny oděvů v Uničově. Podle
policejního protokolu se "tím pádem druhá rukavice stala naprosto
nepoužitelnou".
Lebku hraběte Jáchyma Ondřeje Schlika, účastníka pražské defenestrace
v roce 1618 a jednoho z hlavních představitelů stavovského povstání, který
byl v červnu 1621 s dalšími 26 pány popraven na Staroměstském náměstí
v Praze, odcizil v lednu 2000 neznámý pachatel z rodinné hrobky ve Veliši
u Jičína. Soudní znalec "odhadl" cenu lebky významného šlechtice na
100 000 Kč.
V červenci 1999 byla v malé obci Jiřetíně na Děčínsku odcizena pouliční
lampa v hodnotě 15000 Kč. Pozoruhodné je, že "kandelábr" byl odcizen
v dopoledních hodinách. Pachatele policie v zákonné lhůtě nezjistila ...
Klozetovou mísu české výroby s umělohmotným prkýnkem odcizil v červnu
2001 z rekreační chaty v Heřmanově na Žďársku dosud neznámý pachatel,
a to i přes skutečnost, že se v chatě nacházely mnohem dražší a užitkově
hodnotnější věci. Škoda byla vyčíslena na 6500 Kč a byla způsobena
poškozením dveří a dalšího zařízení chaty při násilném vniknutí.

Největší kapesní krádež
Největší kapesní krádeží zůstává případ, který se odehrál v Praze 26. prosince
1992 na Václavském náměstí. Sedmačtyřicetiletá Dánka přišla o tašku
s USD, DM a šperky v době, kdy byla zaujata fotografováním. Celková
škoda činila 1,274.000,-Kč.

Nejkurióznější podvod bez materiálních škod projednávaný
soudem
Podnapilý učitel autoškoly ve věku 26 let zcela náhodně zazvonil na zvonek
rodinného domku a mladým manželům se představil jako gynekolog, který
provádí vyšetření matek. Za přítomnosti manžela pak provedl gynekologické
vyšetření jeho ženy. K "zákroku", který trval více jak 10 minut si vyžádal
polévkovou lžíci. 24letá "pacientka" - matka tří dětí, která prošla řadou
skutečných gynekologických vyšetření nezpozorovala na chování
"gynekologa" nic podezřelého. Soudem byl "zvědavec" odsouzen
k desetiprocentním srážkám na dobu sedmi měsíců. Případ se stal
v Bratislavě v polovině minulého desetiletí ještě za existence ČSSR.
Podobný případ se stal v roce 1999. Do olomoucké Fakultní nemocnice přišel
30letý lesník, který v převlečení za lékaře vešel do gynekologického oddělení
a provedl vyšetření jedné z nic netušících pacientek. Po "odborném vyšetření"
odjel starou škodovkou domů. Gynekolog "amatér" byl stíhán za trestný čin
poškozování cizích práv.

Nejkurióznější podvody
V kategorii podvodů bude stěží překonán "rekord" Harryho Jelínka, syna
vlašimského zubaře, kterému se podařilo prodat v předválečných letech hrad
Karlštejn. Pečlivě a do nejmenších podrobností vypracovaný podvodný scénář
s početným komparsem, jenž se rekrutoval z pražské zločinecké galérky, měl
úspěch. Na lep mu sedl solventní občan USA. Nikdy nebyl za tento "geniální"
podvod souzen. Krátce po 2. světové válce uprchl, neboť mu hrozilo trestní
stíhání za kolaboraci s gestapem. Zdá se však, že o jeho následníky není
nouze.

Nejkurióznější podvod s filmem
V 50. letech se jistý podvodník nechal inspirovat románem "Čachtická paní"
od spisovatele Nižňanského a s několika dalšími osobami vytvořil filmový
štáb. V okolí Čachtic pak samozvaný "režisér" několik týdnů "točil" scény
s kamerou, ve které vůbec nebyl film! Role obsadil výhradně místními
občany. Pro věrohodnost postavy "Ficka" si herec-amatér dokonce nechal
vytrhnout řezáky. Po "dokončení" filmu zůstal v místním hotelu a prodejnách
s potravinami nezaplacený vysoký účet.

Podvod s nemocnicí
Kompletní nemocnici v Londýnské ulici v Praze 2 se pokusil prodat 36letý

podnikatel, který nebyl nikdy jejím vlastníkem. Objekt úředně ohodnocený na
70 000 000 Kč nabídl podvodník vážnému zájemci "o lukrativní místo" za 16
500 000 Kč. Za účelem podvodného prodeje si "podnikatel" opatřil falešný
občanský průkaz a falešná notářská ověření. Falešnými doklady vybavil
i další lidi, kteří plnili role restituentů. Na podvod se přišlo pro vlastní chybu
podvodníka. Datum narození v padělaném průkaze totožnosti totiž
nesouhlasilo s datem jeho narození v dalších padělaných listinách. Na sklonku
roku 1998 byl podvodník odsouzen na 8 let vězení a jeho společníci k 5 letům
vězení.

Největší podvod s kondomy
Neuvěřitelných 7,184.248 kondomů v hodnotě 9,000.000,- Kč podvodně
vylákal od firmy Vulkan v Hrádku nad Nisou ing. Aleš Pavol. Po třídenním
líčení byl 29. června 1995 odsouzen k 7 letům odnětí svobody ve věznici
s dozorem.

Nejkurióznější pojišťovací podvod
Zcela vážně se snažili "sehnat" mrtvolu dva muži z Teplicka, kteří ji
potřebovali k realizaci podvodu. Oba se totiž v listopadu 1994 nechali pojistit
na celkovou částku 2 000 000 Kč pro případ tragického úmrtí. Na mrtvolu,
kterou měli v úmyslu "upravit jako po dopravní nehodě", chtěli převést svoji
identitu, aby tak dosáhli výplaty vysokého pojistného. Přestože jeden z mužů
byl odsouzen za podvod, dožadoval se soudní žalobou o výplatu pojistného za
svého komplice, který skutečně za dosud nevyjasněných okolností v roce
1995 zemřel ...

Nejkurióznější podvod s penězi
Dvěma cizincům sedlo na lep několik českých občanů, kteří se nechali zlákat
báchorkou o rozmnožení peněz metodou "klonování". Předali podvodníkům
- zlodějům - větší částky peněz, se kterými cizinci "nečekaně zmizeli". Jeden
z nich byl policií dopaden na ruzyňském letišti. Druhý byl krátce nato zatčen
v cizině.

Nejkurióznější podvod se zlatem
V roce 1962 koupil starší muž z Brna za tehdy velmi vysokou částku
150.000,- Kč kus mosazné tyče o hmotnosti 735 gramů, kterou podvodník
vydával za 24 karátové zlato. Ku cti podvedeného je nutno dodat, že
vysoustruženou mosaznou tyč koupil až po dlouhém smlouvání... Za tehdejší
částku 150.000,- Kčs bylo možné zakoupit 5 automobilů zn. Škoda - Spartak.

Nejrafinovanější úkryt zlata
Odcizené zlaté šperky za 17.000,-Kčs byly při osobní prohlídce nalezeny ve
vagíně 28leté zaměstnankyně TOS Kuřim. Šperků se zmocnila v jednom
rodiném domku v Černé Hoře na Blanensku, kam se podle svědků vetřela
pod záminkou, že hledá nevlastní sestru. Policisté ji zadrželi v místní
restauraci. Teprve poté byla podrobena prohlídce s "kladným výsledkem"..
Příště: Zločinecké pověry, mýty a zvyky
Z archívu JUDr. Miroslava Jedličky vybral Ladislav Mikolášek

Víte že..
Jak rychlé je naše tělo
−
−
−

−
−
−
−
−
−
−

Vlasy rostou rychlostí zhruba 1 cm za měsíc
Ušní boltec se zvětšuje po celý život – rychlostí 1 mm za 15 let
Nos. Vzduch proudí nosem obvykle rychlostí 2,4 km/hod. Při kýchání
však dosahuje rychlosti orkánu – 170 km/hod. ještě větší poryvy se
v našem těle odehrávají při kašli – rychlost vzduchu při něm může
dosáhnout až 900 km/hod.
Tělesná výška. Nejrychleji rosteme v dětském věku, někdy až o 20
cm za rok. Následující generace je vždy o něco vyšší než rodičovská.
Tento pohyb činí v průměru 1 mm ročně.
Srdce. Stahy tohoto svalu, který určuje náš puls, se šíří rychlostí 4-18
km/hod.
Střeva. Pohyby tenkého střeva posunují potravu kupředu o 2 cm za
minutu. Při průjmu se tato rychlost asi zdesetinásobí.
Nervy. Nervové signály z mozku se ke svalům dostávají rychlostí 400
km/hod.
Krev koluje v našich cévách jen zvolna – rychlostí 0,7-1,8 km/hod.
Nehty na nohou a na rukou narůstají o 1 mm za týden
Bolestivé podráždění kůže se dostává k našemu vědomí rychlostí 450 km/hod

Chuť a čich
Tyto dva lidské smysly spolu úzce spolupracují např. Při posuzování chuti a
vůně jídel. Prozradíme si o nich několik zajímavostí:

−
−
−
−
−
−
−

−

Chuťové buňky máme uloženy na hřbetu, na špičce a na okrajích
jazyka, na mandlích, na patře a na začátku hltanu
Člověk má na jazyku asi 8.000 chuťových pohárků, které jsou nervy
spojené s mozkem
Pohárky jsou různé a rozlišují hořké, sladké, slané a kyselé chutě při
pohledu na vypláznutý jazyk takto: pravá strana – slanou chuť, špička
jazyka – sladkou, levá strana – kyselou a zadní strana – hořkou
Šestitýdenní kojenec rozezná mléko své matky od mléka jiné ženy
Stárnutí, se výkonnost chuťových buněk a pohárků snižuje – proto
mají staří lidé pocit, že cukr dříve více sladil, sůl byla více slaná,
apod.
Čichové buňky zabírají plochu asi 5 cm2 v horní části uvnitř nosu
Z nosní sliznice trčí 500 milionů smyslových vlásků, které visí po
osmi z kořenových kmínků obalených hlenem. Odtud pokračují
nervová vlákénka do mozku a dále do mozkové kůry, kde si
uvědomujeme, že cítíme a co cítíme
Pes má čich milionkrát citlivější než člověk. Vůbec nejcitlivější nos
má prý moucha

Rada pro Vás….
Dávky státní sociální podpory
Dělí se do dvou skupin – na ty, jejichž výše je podmíněna velikostí
příjmu rodiny, a na dávky, které nezávisí na příjmu.
Dávky, které závisí na příjmu:
− přídavek na dítě
− sociální příplatek
− příspěvek na bydlení
− příspěvek na dopravu (studenti středních a vysokých škol)
− příspěvek na nájemné
− dávky sociální péče
Dávky, které nezávisí na příjmu:
− porodné
− rodičovský příspěvek
− zaopatřovací příspěvek

−
−

dávky pěstounské péče
pohřebné

Životní minimum
Řada výše vyjmenovaných dávek je vázána na životní minimum. To se
skládá ze dvou částí – na osobu a na rodinu. Jejich součtem zjistíte
životní minimum, které platí v roce 2003.
1. Zajištění výživy a ostatních potřeb občana:
− dítě do 6 let
− dítě od 6 do 10 let
− dítě od 10 do 15 let
− dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené)
− ostatní občané

1.690 Kč
1.890 Kč
2.230 Kč
2.450 Kč
2.320 Kč

2. Zajištění nezbytných nákladů na domácnost:
− jednotlivec
− dvoučlenná domácnost
− tří- nebo čtyřčlenná domácnost
− pěti- a vícečlenná domácnost

1.780 Kč
2.320 Kč
2.880 Kč
3.230 Kč

Společenská kronika
Jubilea v červenci a srpnu 2003:
85 let
80 let
92 let
75 let
70 let
75 let

Miloslava Janouchová
Zdeněk Šindelář
Božena Pelcová
Miloslav Čmuchálek
Josef Pelc
Jana Jiroušová

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.

Úmrtí:
8.července 2003 paní Bohumila Šindelářová ve věku 74 let
15.srpna 2003 pan Josef Skalský ve věku nedožitých 71 let
Čest jejich památce!
Narození:
31.července 2003 Žanetě Botkové a Janu Řeřábkovi dcera Klárka
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatky:
26. července 2003 Nikola Kenderová a Jiří Meisner
15. srpna 2003 Roman Skrbek a Eva Reichsteinová
Hodně štěstí!

Krátké zprávy
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč v Poniklé nabízí k prodeji a zimnímu
uskladnění brambory odrůdy KORUNA a KARIN. Telefon: 481 585128.
Na internetové adrese www.ponikla.cz najdete fotografie z letošní pouti.

Ponikelský hasičský dorost je stříbrný
„Atmosféra na stadionu doslova vřela“ či „Dorostenci zajistili drama do
poslední chvíle“, tak vyšly titulky v Hasičských novinách v době, kdy
vyvrcholilo mistrovství republiky mladých hasičů ve hře Plamen v Ostravě.
Úvodní disciplínou byly štafety 4x100 m. Zatímco v chlapecké
kategorii suverénně zvítězilo družstvo z Pustkovce časem 61,76 s před
loňskými Mistry žákovské kategorie Poniklou a Dolní Bečvou, u dorostenek
byla situace poněkud složitější. Trnavská děvčata dokázala překonat Poniklou
až při druhých pokusech, když dráhu zdolala za 67,87 s. Třetí pozici po
úvodní disciplíně získala děvčata z Dolní Bečvy. U dorostenek již toto pořadí
zůstalo do druhého dne. Žádné z družstev na předních pozicích totiž na
testech nezaváhalo. U chlapců tomu však bylo trochu jinak. Pustkovečtí měli

jednu chybnou odpověď a z prvního místa se tak rázem propadli až na místo
páté.
Po loňských nepříjemných zkušenostech s měřením nářadí po
ukončení požárního útoku bylo letos nářadí kontrolováno před nástupem na
disciplínu. Nářadí potřebné na požární útok se přeměřovalo dokonce den před
startem disciplíny. To zřejmě některé kolektivy uchránilo před diskvalifikací,
někomu to však přineslo i hodiny starostí se zajišťováním náhradních částí.
I u soutěží dorostenců bylo zřetelně cítit, že některé kolektivy hledají skulinky
ve výkladu směrnic, aby někdy i nečestným způsobem předčily soupeře.
V neděli pokračovaly souboje družstev dorostu běhy na 100 m
s překážkami. Při nich opět zazářili dorostenci Pustkovce. Součet časů
nejlepších pěti členů družstva 94,47 s bylo o více než šest vteřin lepší než
chlapců z Meziměstí. Třetí v této disciplíně skončili Vlčnovští.
U dorostenek se na čele nic nezměnilo. Nejrychlejší byla opět Trnava,
Poniklá a Dolní Bečva.
Před závěrečnými útoky dorostenců se atmosféra na stadionu doslova
vařila. Výkon komentátora pana Pytlíka a dramatičnost bojů zaplněnou
tribunu vyprovokovaly ke špičkovým výkonům v nevyhlášené soutěži
o nejsilnější hlasivky. Na mistrovský titul mohly, dobře provedeným útokem,
prakticky dosáhnout čtyři týmy a diváci chtěli, aby právě ten jejich byl ten
lepší. Prvnímu startujícímu favoritu – Poniklé se útok moc nepovedl. Největší
z favoritů – Vlčnov, startující číslem sedm, dosáhl v té chvíli až třetí čas, což
u jeho příznivců vyvolalo nepříjemné obavy. tok se však totálně nepovedl ani
dosud druhému Meziměstí a tím se otevřela jedinečná šance dosáhnout na
vysněný titul dosud zklamanému čtvrtému Pustkovci. Přešlápnutím nástřikové
čáry a diskvalifikace jej nakonec z bojů o přední umístění zcela vyřadila.
Nejlepší útok za 28,98 s předvedly Kosomlátky, které se však po propadu
v běžeckých disciplínách posunuly „jen“ na celkovou pátou pozici. Druzí
v útoku byli chlapci z Plesné, doposud sídlící až na desátém místě, ani oni
však na přední pozice v celkovém pořadí nedosáhli. Třetí v útoku skončily
Výčapy útočící z páté pozice. Pro pozorovatele bez tužky a papíru byla
situace do poslední chvíle nejasná. O tom, kdo odjede s „bramborovou
medailí“ při rovnosti bodů Meziměstí a Výčap rozhodl lepší útok Výčap.
Celkově druzí skončili chlapci z Poniklé, jejichž součet umístění byl o jedno
místo lepší. Titulem Mistrů České republiky se tak mohou celý rok pyšnit
chlapci z Vlčnova, ze Zlínského kraje.
A kdo se se stříbrným titulem Mistra České republiky může v Poniklé
pochlubit?

Dorostenky:
Lucie Zárubová
Lucie Valdmanová
Lucie Skalská
Lucie Vondrová
Petra Vondrová
Renáta Hlídková
Monika Jónová
Radka Chládková

Dorostenci:
Daniel Quirsfeld
Pavel Tangelmayer
Jan Machačka
Zdeněk Krause
Petr Hájek
Jaromír Jirouš
Michal Macik

Ze sportu
Rozlosování podzimní části fotbalových soutěží 2003/2004
Muži
Datum
9.8.2003
16.8.2003
23.8.2003
30.8.2003
6.9.2003
13.9.2003
20.9.2003
27.9.2003
4.10.2003
12.10.2003
18.10.2003
25.10.2003
1.11.2003

Domácí
Hosté
Košťálov A
Poniklá
Poniklá
Bozkov
Bělá
Poniklá
Poniklá
Libštát
Roztoky
Poniklá
Poniklá
Jilemnice B
Mírová A
Poniklá
Tatobity
Poniklá
Poniklá
Víchová A
Horní Branná BPoniklá
Poniklá
Rokytnice
Stružinec
Poniklá
Rovensko
Poniklá

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

Domácí
Poniklá
Bozkov
Poniklá

začátek
15,00
9,30
15,00

Žáci
Datum
30.8.2003
6.9.2003
13.9.2003

Hosté
Vysoké
Poniklá
Rokytnice A

20.9.2003
27.9.2003
4.10.2003
12.10.2003
18.10.2003
26.10.2003

Rokytnice B
Poniklá
Poniklá
Horní Branná
Poniklá
Víchová

Poniklá
Martinice
Jablonec n.J.
Poniklá
Horka
Poniklá

9,00
14,30
14,00
13,30
13,30
9,30

Domácí
Poniklá
Jilemnice A
Poniklá
Poniklá
Horka
Poniklá
Horní Branná

Hosté
Jablonec n.J.
Poniklá
Jilemnice B
Vysoké
Poniklá
Rokytnice
Poniklá

začátek
9,30
9,30
9,30
9,30
10,00
9,30
9,30

Minižáci
Datum
6.9.2003
14.9.2003
20.9.2003
27.9.2003
4.10.2003
11.10.2003
18.10.2003

Pohádkový les.
V minulém čísle zpravodaje “Pod horami” bylo uvedeno, že se
některým aktérům “Pohádkového lesa” nedostalo z důvodu probíhajícího
fotbalového zápasu zaslouženého občerstvení. Chtěl bych se za fotbalisty
omluvit všem, kteří se cítili takto ochuzeni i když nevím o jakou formu
občerstvení se jednalo, protože celý sortiment prodávaného občerstvení byl
v prodeji až do konce fotbalového utkání a všechna místa k sezení u stolů byla
přemístěna mimo hrací plochu a nadále sloužila ke svému účelu. Jediným
omezením bylo znemožnění vstupu na hrací plochu.
Místo kde a kdy bude jakákoliv akce probíhat je vysloveně věcí
pořadatelů. U “Pohádkového lesa” je možná i namístě, aby se místo konání
čas od času měnilo. V posledních letech byl “Pohádkový les” na fotbalovém
hřišti s tím, že prodej občerstvení měli ve své režii místní fotbalisté. Zisk
z tohoto prodeje byl alespoň malou finanční podporou ponikelským
fotbalistům. A tak ať už bude příští “Pohádkový les” pořádán jinde nebo
jinak, s fotbalisty nebo bez fotbalistů, chtěl bych poděkovat jeho pořadatelům
za dosavadní spolupráci i za to malou finanční podporu.
ing. Jaromír Jirouš

Z kultury
IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
ZÁŘÍ 2003
13. sobota
JILEMNICKÁ POZNÁVÁNÍ
od: 10.00

``PUTOVÁNÍ PO HRADECH, ZÁMCÍCH A ZŘÍCENINÁCH
JILEMNICKA`` Zahájení na náměstí šermířskými souboji, ukončení
country bálem v zámeckém parku. Mezitím Vás čekají zajímavá
poznání i ověření si vlastní fyzické kondice. Pěšky či na kole. Průvodci
Vás budou očekávat na Rychlovském hrádku, Štěpanickém hradě,
zámku v Horní Branné, zámku ve Studenci, na hradě Levín a zámku
v Jilemnici. Nejlepší poutníci budou vyhodnoceni. Pro ty, kteří se
prokáží potvrzením o absolvování alespoň tří stanovišť, bude vstup na
country bál v zámeckém parku v Jilemnici zdarma.
Masarykovo náměstí Jilemnice
13. sobota
COUNTRY BÁL
od: 18.00 vstup: 50 ,- Kč
zámecký park Jilemnice, K tanci a poslechu hrají TROSKY z Nové Paky.
V případě nepřízně počasí se country bál bude konat v Kulturním středisku
v Jilemnici
17. středa
ZÁJEZD NA MUZIKÁL GALILEO
Hrají: mj. Ivana Chýlková, Petr Muk, Sabina Laurinová, Janek Ledecký.
Odjezd od KD v Jilemnici v 15.30 hod., cena zájezdu Kč 685,-.

27. sobota
OSLAVY 90. VÝROČÍ ZALOŽENÍ GYMNÁZIA V JILEMNICI
od: 17.00
Kulturní středisko

ŘÍJEN 2003
4. sobota
KONCERT WALDEMARA MATUŠKY společně s KTO a Olgou
Blechovou-Matuškovou
od: 19.30
vstup: 240,-; 230,-; 220 ,- Kč
velký sál Kulturního střediska

KINO 70 Jilemnice
- program na měsíc září 2003
2. úterý
Chicago

16. úterý
Nevěrné hry

4. čtvrtek
Nikde v Africe

18. čtvrtek
Identita

6. sobota
Matrix Reloaded

20. sobota
X-Men 2

10. středa
Hlubina

26. pátek
Bílý Oleandr

11. čtvrtek
Líbánky
14. neděle
Nuda v Brně

28. neděle
Fanfán Tulipán
30. úterý
Jádro

Kino Jablonec nad Jizerou
Aktuální program kina na září 2003
středa 03.09. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 55,- Kč
OD KOLÉBKY DO HROBU - Americký akční kriminální film (102 minut).
Nebezpečné přátelství dvou nepřátel na život a na smrt.

sobota 06.09. - 19:45 hodin
neděle 07.09. - 18:00 hodin
přístupný, vstup 55,- Kč
KRÁSNÁ POKOJSKÁ - Širokoúhlá romantická komedie (106 minut).
Jennifer Lopez a Ralph Fiennes v milostné romanci třetího tisíciletí.
středa 10.09. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 50,- Kč
LÍBÁNKY - Romantická komedie USA/SRN (95 minut).
Byly to krásné líbánky, dokud to nezačalo...
sobota 13.09. - 19:45 hodin
neděle 14.09. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 50,- Kč
X-MEN 2 - Americký širokoúhlý fantastický akční film (134 minut).
Přišel čas, kdy se odlišní musí spojit ...

Inzerce, sdělení
Stavební spořitelna České spořitelny informuje:
Novinky z naší Buřinky
Neošiďte své děti o 700,-Kč!!! Tato částka je pro každé dítě do 15 let ke
smlouvě o stavebním spoření od 1.6 do 30.9.2003.
Plánujete plynofikaci Vašeho bydlení? Využijte zvýhodněnou nabídku
překlenovacího úvěru jen za 6% p.a. a snížené akontace 20% cílové částky.
EXPRES ÚVĚR – úvěr ze stavebního spoření s roční úrokovou sazbou jen
4,75% do
150 000,-- Kč bez prokazování příjmů a bez ručitelů.
Akce 4 PLUS – pro věrné klienty – 35% prémie z CČ při uzavření nové
smlouvy.

Kontakt: Poradenská kancelář Stavební spořitelny České spořitelny,
Dvořákova 331 Turnov, telefon 481312443, oblastní vedoucí Věra Krejčíková
tel. 604 154760
Kontakt: Kaprasová Marie, úvěrový poradce-specialista, Jablonec n/J

Dotazník - ČSAD Semily
ČSAD Semily zasílá k připomínkování následující dotazník k dopravní
obslužnosti. Pokud máte Vy, občané, návrh či připomínku ke stávajícím
jízdním řádům ČSAD, prosíme o jejich předání do konce měsíce srpna na
obecní úřad.
1) Připomínky k dopravní obslužnosti (časové polohy současných jízdních
řádů, funkčnost přestupů, informovanost o změnách, ceník jízdného
a tarifní podmínky).
2) Požadavky na rozšíření dopravní obslužnosti (návrhy na nová spojení do
zaměstnání, škol, krajského úřadu, pověřených obcí, propojení
o víkendech).
3) Připomínky k vystupování řidičů (dodržování jízdních řádů, komunikace
s cestujícími, dodržování zákazu kouření ve vozidle atd.).
4) Vzhled a stav dopravních prostředků (čistota vozidel, označení
směrovými tabulemi, dostatečná kapacita).
5) Různé.
Děkujeme.
…a hasiči opět bodovali!
V sobotu 23.srpna proběhlo třetí kolo soutěže družstev mužů a žen
v požárním sportu ve Velkých Hamrech.
Po postupu z okrskového a okresního kola změřili naši muži a ženy
své síly s nejlepšími týmy v Libereckém kraji.
Po dvou disciplínách (běh na 100 m s překážkami a štafeta 4x100 m)
drželi naši muži i ženy výborné druhé místo. Před požárním útokem přišlo
velké zklamání pro naše ženy. Ve štafetě 4x100 m byly dodatečně
diskvalifikovány, a tak ke královské disciplíně nastoupili už jenom naši muži.
Časem 34,50 si své umístění udrželi a mohli se radovat z historického
úspěchu.
Vítězem se stal tým z Radimovic, který bude náš kraj reprezentovat
na mistrovství ČR v Olomouci. Za ženy to bude družstvo z Hutě z okresu
Jablonec nad Nisou.

Za zmínku stojí výkon Lucie Skalské, která suverénně zvítězila
v běhu na 100 m překážek v čase 19,26. Gratulujeme.
Touto soutěží kolektivy ukončily letošní úspěšnou sezónu. Děkujeme
všem, kteří nám fandí a všem, kteří nás podporují!
Tomáš Kázmer a Tomáš Klikorka

Nábor mladých hasičů
Sbor dobrovolných hasičů Poniklá přijme nové děti ve věku od 6 do 10 let.
Předpokladem pro přijetí je zájem dítěte o sport a soutěžení. Podmínkou je
dobrý zdravotní stav. Zájemci se mohou hlásit u Květy Kavánové, telefon 481
585165.

Pojeďte s Klubem důchodců do Litoměřic
Klub důchodců Poniklá pořádá zájezd na podzimní výstavu „ZAHRADA
ČECH“ do Litoměřic. Odjíždí se ve středu 24.září 2003 v 6.00 hodin ze
zastávek autobusů.
Přihlášky se přijímají v kanceláři obecního úřadu se složením 100,-Kč zálohy.
(Bez večeře).

Od 1.září 2003 poskytuje Česká pošta v Poniklé rozšířenou pracovní
dobu následovně:
Pondělí – pátek :

8.00 – 11.00

13.00 – 17.00

Občanské průkazy
Zákonem č. 328/1999 Sb., je omezena platnost občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů termínem 31.12.2005, i když je platnost v těchto
OP vyznačena na dobu delší.
Jedná se o tyto průkazy:
- knížka,
- identifikační karta vydaná po
30.4.1993.
Dosud bylo možno provést výměnu těchto platných dokumentů na žádost
občana za poplatek 100,-Kč. Dnem 16.7.2003 je tato výměna od správního
poplatku osvobozena. O výměnu těchto OP je možno žádat již nyní (1 ks foto

+ dosavadní občanský průkaz, není-li zapotřebí jiných změn). Bližší
informace podá oddělení matriky Obecního úřadu v Poniklé.

Obhospodařování zemědělského půdního fondu
Obecní úřad upozorňuje vlastníky a nájemce pozemků náležejících do
zemědělského půdního fondu, že podle zákona o ochraně ZPF musí na
pozemcích hospodařit tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a
zdroje pitné vody škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a
existenci živých organismů, nepoškozovali okolní pozemky a příznivé
fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a chránili obdělávané
pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.
Pokud se tedy porost na pozemcích řádně nesklízí, dochází
k rozšiřování plevelů na okolní pozemky a také k degradaci kulturní půdní
vrstvy.
Vyzýváme všechny vlastníky a nájemce pozemků, aby odstranili
zaplevelené porosty nejpozději do 31.8.2003 a v následujících letech
nejpozději před ukončením vegetační zralosti plevelů.
Za nesplnění těchto povinností lze dle § 20 zákona o ochraně ZPF
uložit pokutu do výše 3 000,-Kč

Liberecký kraj nabízí pomoc při měření radonu
Zdarma vám na jeden rok půjčíme měřící přístroj. Bezplatné jsou i
sběr a vyhodnocení dat. Stačí poslat přihlášku na Liberecký kraj na odbor
regionálního rozvoje. Bezplatné měření není závazné. Je jen informativní a
každý se rozhodne sám, zda si nechá udělat ozdravné úpravy. Radon je
nebezpečný radioaktivní plyn, který způsobuje mimo jiné rakovinu plic. Do
ovzduší uniká ze země a zamořuje špatně větrané objekty. Prakticky celý
Liberecký kraj patří k lokalitám s větším výskytem radonu. Stavebními
úpravami lze omezit jeho koncentrace v objektech na únosné množství.

Nové státní poznávací značky
A
S
U
L
K
H
E

hlavní město Praha
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Liberecký kraj
Karlovarský kraj
Královehradecký kraj
Pardubický kraj

P
C
J
B
M
T
Z

Plzeňský kraj
Jihočeský kraj
Kraj Vysočina
Jihomoravký kraj
Olomoucký kraj
Moravskoslezský kraj
Zlínský kraj

