Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané
Rada obce byla seznámena s výsledkem kontroly provedené Finančním
úřadem Semily na použití dotací na výstavbu 4BJ v čp. 267. Na rekonstrukci a
vestavbu bytů byla přijata dotace 389000,- a 640000,-. Finanční úřad zjistil
porušení rozpočtové kázně v nedodržení termínu kolaudace, nedodržení
vkladu zástavního práva a nedostatek vlastních finančních zdrojů. Proto
nařídil vrácení obou dotací a k tomu stejně vysoké penále. Na Ministerstvo
financí již byla zaslána žádost o posečkání plateb a prominutí odvodu, neboť
všechny zjištěné „závady“ byly pouze drobná formální pochybení, která
Ministerstvo financí zpravidla promíjí. Vyměřuje však "výchovnou" pokutu
ve výši 5% poskytnuté dotace. Souhlas s odložením plateb již byl udělen,
pouze obec musela do konečného vyřešení dát do zástavy nemovitost, v tomto
případě to je čp. 149 – stará pošta.
Rada byla seznámena se zápisem z jednání starostů Jilemnicka. Od
1.5.2004 všechny obce, které mají roční obrat větší než 1 milion, budou plátci
DPH. Poniklá do této kategorie spadne (nájmy, vodné, stočné, vlek…). Dále
je připravován zákon, kterým vznikne nezaměstnaným ale práceschopným
osobám povinnost odpracovat určitý počet hodin na veřejně prospěšných
pracích. Dále také bylo sděleno, že po vstupu do EU bude zřejmě docházet ke
slučování obcí, takže budou opět vznikat "vesničky střediskové".
Obec je v současné době povinna sdělit ČIŽP množství povoleného
odběru podzemních vod. Povolený limit je zpoplatňován zálohově částkou
2,-Kč/m3. Obec měla povolené limity vysoko nadsazené a proto bylo
požádáno o snížení limitů o 30000 m3 hoření vodojem a 25000 m3 vodojem
Keříček. Pro obec by to jinak znamenalo 110000,- navíc vázaných rok na
Finančním úřadu.
S ateliérem SURPMO Hradec Králové byla uzavřena smlouva na
zpracování nového územního plánu obce. Cena 399000,- včetně DPH je
rozložená do 2 let a obec již požádala liberecký kraj o poskytnutí grantu, který
může tvořit až 70% ceny. Nový územní plán by měl hlavně vymezit celou
oblast, která je vhodná k zástavbě. Nemělo by pak už docházet k tomu, že
kvůli územnímu plánu nechtěl stavební úřad povolit přístavbu 2x3 metry.
Rada souhlasila s podáním žádostí o další granty: z programu podpory
ochrany přírody a krajiny dotace na obnovu křížů, grant na Pohádkový les,
dotace na rekonstrukce a modernizaci vodních děl ve vlastnictví obce.
V letošním roce by měla být provedena rekonstrukce prameniště Nová Ves,
v příštích letech by pak mělo dojít k výměně zbývajícího skleněného potrubí
a k propojení vodovodu Keříček s hlavním vodovodním řádem. Dále

vodovody Nová Ves a Preložka musejí být zlegalizovány, podle nového
zákona o vodovodech a kanalizacích by obec již neměla tyto vodovody
provozovat. Na vodovodu Preložka se snad konečně podařilo odstranit vleklé
potíže s kvalitou vody. V prameništi je nainstalován chlorátor a odebrané
vzorky již nebyly bakteriologicky znečištěny.
Neboť je na květen letošního roku plánována oprava silnice na Jestřabí,
hledala RO místa, ve kterých bude nutné ještě udělat překopy kvůli
kanalizaci. Tato místa jsou zatím pouze 2 - u kostela a u obecního úřadu.
Pokud existují další místa, nahlaste je prosím na obecním úřadu.
Do roku 2006 by měly být napojeny na internet všechny knihovny.
Obec ale zatím se zavedením internetu do místní knihovny nepočítá, neboť
knihovna je prostorově nevyhovující a má pouze omezenou otevírací dobu.
Cutisin s.r.o. nabídl obci zeminu z plánované přístavby továrny. Po
konzultaci s místními fotbalisty byla tato nabídka přijata, zemina bude použita
na dorovnání a vyspádování hřiště, kvalitu a množství zeminy si určí
fotbalisté. Dále bude zemina použita na dorovnání náspu kolem cesty ke
koupališti a dorovnání terénu před starou hasičárnou.
Správa KRNAP zaslala k vyjádření dokument "Vyhodnocení
krajinného rázu KRNAP a jeho ochranného pásma". RO se k tomuto
dokumentu vyjádřila negativně, neboť předpokládal "zakonzervování" krajiny
a jaksi zapomněl na to, že i tady žijí lidé a že je nutný rozvoj.
Dále Správa KRNAP nabídla speciální dotační titul, jehož cílem je
obnova nebo udržení vhodného způsobu hospodaření na cenných loukách.
Tato možnost bude zveřejněna v příštím zpravodaji.
Rada obce rozšířená o další přizvané se zabývala nabídkou firmy
Snowhill na pronájem vleku. Od firmy zatím nebyly předloženy konkrétní
podmínky a ani zástupci se zatím nedostavili na žádné jednání. Jednání bylo
proto spíš všeobecné, zda vlek pronajmout nebo ne. Přítomní se přiklonili
k tomu, aby vlek nebyl pronajmut, konečné rozhodnutí by ale padlo po
předložení konkrétních nabídek. Vlek ale není ztrátový a při vhodné
propagaci, vyřešení parkování, osvětlení a případném zasněžování by mohly
zisky vzrůst. Za letošní zimu byl čistý zisk asi 135000,- Kč i přesto, že ceny
jízdenek byly velice nízké. Pro příští zimu budou ceny určitě zvýšeny, místní
lyžaři budou snad mít možnost zakoupit si jízdenky na delší dobu.
Rada obce také navrhla pronajmout na letní sezónu celý areál
koupaliště. Za tímto účelem bylo vyhlášeno výběrové řízení, které bylo
oznámeno na plakátovacích plochách a jehož uzávěrka je 30. dubna. Vybraný
zájemce pak bude udržovat areál a kvalitu vody, bude mu náležet vybrané
vstupné do areálu a bude provozovat občerstvení. Z došlých nabídek vybere
rada obce dle kritérií, které byly uvedeny na plakátech.

Rada obce byla seznámena s výsledkem soutěže Zlatý erb. Obec
Poniklá obsadila druhé místo v kategorii elektronické služby za zasílání
novinek. Ocenění patří především autorovi stránek, panu Jakubu Harcubovi.
Občané kritizovali způsob provedení praporu obce, je jednoduchý
a strohý. Prapor ale navrhoval heraldický odborník a návrh schválil parlament
ČR, vzhled oficiálního praporu obce je tedy závazný. Vzhled praporu má být
jednoduchý, viz například státní vlajky.
Na závěr informace pro rybáře. Od 1.4. letošního roku končí vydávání
rybářských lístků na obecním úřadu. Po tomto datu budou vydávány v
Jilemnici.
Tolik zprávy z března a dubna.
místostarosta

ZÁPIS
z 10.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 29.března 2004 v pohostinství U Floriána od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář, Ing. Jan Holubec
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Jaroslava Čížek a Jan Řehořek
Návrh na usnesení: Ing. Petr Plichta
PROGRAM
1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2) Zpráva o činnosti rady obce od 1.března do 15.března 2004.
3) Schválení výsledku hospodaření za rok 2003.
4) Schválení návrhu rozpočtu obce na rok 2004.
5) Výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá.
6) Výsledek hospodaření Základní školy Poniklá.
7) Schválení Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá.
8) Schválení Souborného stanoviska ke Změně č. 3 ÚPSÚ Poniklá.
9) Schválení žádosti o poskytnutí dotace z Grantového fondu Libereckého
kraje.
10) Prodeje pozemků.
11) Různé: - výroční zpráva finančního výboru,
- stav veřejné sbírky.
12) Diskuse.
13) Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení
Paní starostka zahájila 10.veřejné zasedání v 16.10 hodin, přivítala
zastupitele a občany a požádala o schválení předloženého programu, schválení
zapisovatele, ověřovatelů a navrhovatele.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Dále paní starostka požádala zastupitele, aby rozšířili schválený
program v bodě 11) Různé, o zprávu o výsledku inventarizace obecního
majetku provedeného k 31.12.2003.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Plichta. Zpráva je přílohou tohoto zápisu.
Diskuse ke zprávě neproběhla.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) Schválení výsledku hospodaření za rok 2003
V následujícím přehledu je zdokumentováno hospodaření obce
Poniklá v roce 2003. Celkové příjmy dosáhly výše 17 397 970,-Kč, celkové
výdaje částky 16 973 970,-Kč. Dá se říci, že obec hospodařila se svěřenými
prostředky dobře, neboť výsledek jejího hospodaření + 264 600,43 Kč není
sice nijak závratný, ale hlavně není minusový. Na splátkách bylo v loňském
roce zaplaceno celkem 3 318 000,-Kč, úroky činily 483980,-Kč.
Výsledek hospodaření za rok 2003
příjmy

Kč

daň z příjmů fyz. osob

1504559

daň z příjmů fyz.osob ze samost.činnosti

700283

daň z příjmů fyz.osob ze samost.činnosti z kap. výnosů

93527

daň z příjmů prav.osob

1613750

daň z příjmů prav.osob za obce

19530

daň z přidané hodnoty

2431952

poplatek za likvidaci kom.odpadu

648810

poplatek ze psů

15740

pobytový poplatek

44463

poplatek za užívání veř.prostranství

10580

poplatek ze vstupného

985

poplatek z ubytovací kapacity

14072

správní poplatky

16515

daň z nemovitosti

340692

splátky půjček FRB

129334

přijaté dotace

6769488

vodné

429658

stočné

301171

předškolní zařízení – MŠ

36802

základní škola

110318

školní jídelny

4147

knihovna

850

zpravodaj

21325

kultura

27761

bytové hospodářství

1836565,4

veřejné osvětlení

17432

pohřebnictví

38850

komunální služby

371369

pečovatelská služby

20685

místní správa

180

příjmy z úroků

22111

přijaté dary -oslava

65079567

příjmy celkem před konsolidací

17672970

příjmy po konsolidaci

17397970

Výdaje
komunikace

145178,5

dopravní obslužnost

128625

vodné

284516

stočné

1581856,8

předškolní zařízení – MŠ

1360842,6

základní škola

5325234,2

školní jídelny

99506

divadelní činnost

332

knihovna

18184

místní rozhlas

59088

zpravodaj

49126

kultura, oslava 650 let

166156,5

tělovýchova,ostat.zájmová činnost

68957

bytové hospodářství

1420521

veřejné osvětlení

271012

pohřebnictví

9025

územní plánovaní

22890

komunální služby

2543683

sběr a svoz komunálních odpadů

613535,1

pečovatelská služba-DPS

788393

klub důchodců

5336

požární ochrana

48767

zastupitelstvo obce

762800

referendum

6660,1

činnost místní správy

1106755

služby peněžních ústavů

53583

převody mezi vlastními účty

275000

platby daní a poplatků

18114

vratky dotací min. let

10289

poskytnuté neinvestiční příspěvky

5000

výdaje celkem

17248970

výdaje po konsolidaci

16973970

rozdíl příjmů a výdajů

424000

dlouhodobě přijaté půjčky

3158600

uhrazené splátky dlouhodobých půjček

3318000

rozdíl

-159400

výsledek hospodaření za rok 2003

264600.43

Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 0

Ad 4) Návrh rozpočtu na rok 2004
Návrh je vypracován jako vyrovnaný, neboť metodika účetnictví pro
obce a města nepřipouští žádný schodek. Kromě běžných výdajů na elektřinu,
uhlí, odpady, mzdy, sociální a zdravotní pojištění atd., byly do rozpočtu
naplánovány náklady na zajištění oslav 650 let obce, oprava a oplocení
vodojemu Keříček, značení hygienických pásem ochrany vod, revize části
hydrantů, oprava elektřiny ve vodojemech Horní Dola a Keříček a oprava
elektroinstalace v ČOV u Cementárny, úprava jímání vody v Jilmu, legalizace
vodních zdrojů Nová Ves a Preložka, oprava náhradního zdroje pitné vody
pod Jaklovi, oprava části oplocení hřbitova v Poniklé, nátěr oplocení hřbitova
na Přívlace, 1.část územního plánu obce, projektová dokumentace na
prodloužení vodovodního řadu k penzionu Klára, posílení a rekonstrukce
prameniště v Nové Vsi, oprava chodníků, nátěr sloupů veřejného osvětlení,
oprava komínu kantýna, přístavba smuteční síně, demolice čp. 149, nátěr
plotu a výsadba u pomníku padlým, úprava prostranství před základní školou,
projekt změny vytápění mateřské školy, úprava prostor pro ukládání ložního
prádla v MŠ, částečná výměna osvětlení kuchyně v MŠ, výměna autobusové
čekárny u kostela a podle finančních možností další drobné opravy. Na
bytovém fondu stále platí usnesení zastupitelstva obce spočívající ve stop
stavu velkých oprav privatizovaných bytových jednotek. Zbývající bytový
fond očekává v letošním roce výměna stoupaček v čp. 320, dokončení
vodoinstalace v bytě čp. 321, nátěr střechy čp. 320-321, terénní úpravy kolem
Domu s pečovatelskou službou, výstavba vikýře v čp.319, instalace zábradlí u
čp. 267.
Návrh rozpočtu na rok 2004:
Rozpočtové příjmy

tis. Kč

Dotace Okú školství

275,50 Kč

Daňové příjmy
Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnost

1 500

Daň z příjmů fyzických osob ze samost.v.č.

700

Daň z příjmů právnických osob

1 600

Daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů

100

Daň z přidané hodnoty

2 700

Správní poplatky

20

Poplatek ze psů
Pobytový poplatek

13
45

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10

Poplatek z ubytovací kapacity

10

Daň z nemovitostí

350

Nedaňové příjmy
Vodné

430

Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly

300

Poplatek MŠ

35

Poplatky knihovna

1

Zpravodaj Pod horami

21

Příjmy z pronájmu a nebyt. fondu

1 200

Hřbitovní poplatky, pronájem smuteční síně

25

Komunální služby /pronájem kantýna/

160

Služby DPS

25

Sběr a svoz komunálních odpadů

700

Zapojení zůstatku běžného účtu

570

Příjmy celkem

10 790,50

Rozpočtové výdaje
Údržba komunikací

620

Dopravní obslužnost

112

Vodné

444

Odvádění a čistění odpadních vod, nakládání s kaly

1 226

Mateřská škola

380

Základní škola

550

Knihovna

15

Místní rozhlas

10

Zpravodaj Pod horami

50

Kultura

140

Tělovýchov a sport

30

Pečovatelská služba

570

Bytový fond

1 200

Veřejné osvětlení

230

Hřbitovy

110

Komunální služby

1 638,50

Svoz komunálního odpadu

700

Územní plánování

250

Požární ochrana

50

Zastupitelstvo

690

Činnost místní správy

1 000

Bankovní poplatky

50

Splátky úvěru

725

Výdaje celkem

10 790,50

V 16.27 hodin se dostavil pan Miroslav Hnyk, tím se počet přítomných členů
zastupitelstva zvýšil na 12.
Diskuse: Pan Čížek doporučuje v rámci plánované opravy silnice PonikláJestřabí zahrnout do rozpočtu opravu cesty k mateřské škole, paní Kadavá se
zajímala o stav místní komunikace ke koupališti, pan Řehořek připomněl
opravu náhradního zdroje pitné vody pod Jaklovi, pan Mikolášek podal návrh
na vypuštění projektu zasněžování ve výši 30 tis.Kč a prostředky posílit jinou
kapitolu. O tomto návrhu bylo hlasováno a 10 hlasy byl přijat návrh na
posílení kapitoly vodního hospodářství.
Hlasování k rozpočtu na rok 2004:
pro 12 proti
0 zdržel se 0
Ad 5) Výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá
Výsledek hospodaření je zdokumentován ve výkaze zisku a ztráty
a v rozvaze organizace. Zůstatek k 31.12.2003 činil 46 525,17 Kč.
Zastupitelstvo obce nemělo k výsledku hospodaření této rozpočtové
organizace žádných připomínek. Schválilo, aby tento zůstatek byl ponechán
na účtu mateřské školy s tím, že tato částka bude zahrnuta do jejího
hospodaření v rámci příspěvku zřizovatele.
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Ad 6) Výsledek hospodaření Základní školy Poniklá
Výsledek hospodaření je zdokumentován ve výkaze zisku a ztráty
a v rozvaze organizace. Zůstatek k 31.12.2003 činil 90 704,07 Kč.

Zastupitelstvo obce nemělo k
výsledku hospodaření této rozpočtové
organizace žádných připomínek. Schválilo, aby tento zůstatek byl ponechán
na účtu základní školy s tím, že tato částka bude zahrnuta do jejího
hospodaření v rámci příspěvku zřizovatele.
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Ad 7) Schválení Změny č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá
Tato změna je projednávána již od roku 1998 a definitivně bylo
schváleno celkem 18 navrhovaných změn, zamítnuto 12 žádostí. Návrh
usnesení k definitivnímu schválení této změny bylo členům zastupitelstva
předloženo v písemné podobě.
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Ad 8) Schválení Souborného stanoviska ke Změně č. 3 ÚPSÚ
Stanovisko ke Změně č. 3 ( změna zóny rekreace na zónu bydlenípenzion Janda).
VYHODNOCENÍ
STANOVISEK DOTČENÝCH ORGÁNŮ STÁTNÍ
SPRÁVY ke Změně č. 3 Územního plánu sídelního útvaru (ÚPSÚ) Poniklá.
Zadání Změny č. 3 bylo schváleno zastupitelstvem obce 4.února 2004
usnesením č. 156. Zhotovitelem byl určen Krajský úřad Libereckého kraje,
odboru územního plánování a stavebního řádu. Veřejné projednání návrhu
Změny č. 3 ÚPSÚ Poniklá proběhlo 10.3.2004 od 10.00 hodin na Obecním
úřadě v Poniklé.
Vyhodnocení stanovisek obeslaných institucí
Žádná z obeslaných institucí nezaslala jiné než kladné vyjádření.
Vyhodnocení připomínek
Připomínky nebyly podány.
Vyhodnocení námitek vlastníků pozemků
Nebyly podány.
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
Ad 9) Podání žádosti z Grantového fondu Libereckého kraje-program 3
Liberecký kraj vyhlásil Grantový program. Obec se zapojila do
grantového programu na pořízení Územního plánu obce Poniklá a dále do
programu č.11 (kultura) na částečnou úhradu nákladů při pořádání
Pohádkového lesa. Radou obce bylo doporučeno požádat o podporu ze
Společného regionálního operačního plánu (SROP), vypsaného Ministerstvem
pro místní rozvoj. Jde o prostředky Evropské unie a obec předložila žádost na
úhradu projektu „Rozvoj sportovně rekreačního areálu HOMOLE“.
V současné době je zpracováván projekt na posílení a rekonstrukci prameniště

v Nové Vsi , na který bude žádáno o prostředky z Programu
vodohospodářských akcí vypsaného Investičním fondem Libereckého kraje.
Dále je připravena žádat o grant z programu č. 3, tj.na opatření na
ochranu zranitelných účastníků provozu na pozemních komunikacích. Tato
žádost je podmíněna schválením zastupitelstva obce. Jedná se o projekt
„Stavební úpravy středu obce Poniklá“, kdy po povodni v roce 2000 bylo celé
prostranství poškozeno. Část je již opravena a vyasfaltována, druhou část
plánuje obec dokončit v letošní roce s návazností na opravu silnice III/28623
Poniklá-Jestřabí. Podíl Libereckého kraje je až do výše 80% nákladů. Zbytek
doplatí obec. Obec předložila ke schválení částku ve výši 500 tis.Kč.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se Mikolášek
Ad 10) Prodeje pozemků
A: žádost pana Milana Janaty z Poniklé čp. 191 o odkoupení obecního
pozemku č.252 v k.ú. Poniklá pro stavbu dvojgaráže. Vzhledem k tomu, že
stpč. 232/1 – zbořeniště a pozemek č. 236/2 jsou rovněž v majetku obce a na
parcelu 252 přímo navazují, bylo doporučeno, aby se zastupitelé ještě na
místo podívali a zhodnotili, zda by tento pozemek, o který pan Janata žádá,
nebylo vhodné využít jako stavební parcelu. Zastupitelé se dohodli o odložení
této žádosti do příštího zasedání.
Hlasování:
pro 12 proti 0 zdržel se 0
B: Žádost manželů Miloslavy a Josefa Štěrbových z Poniklé čp. 160 o
odkoupení části tzv. „Pohřebské cesty“ č. 2968/1 v k.ú. Poniklá byla na
telefonickou žádost paní Štěrbové odložena.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad 11 Různé
A: Výroční zpráva finančního výboru za rok 2003.
Za rok 2003 se finanční výbor sešel celkem 3x v plném počtu. Všech schůzek
se mimo členů komise zúčastnila paní starostka a účetní obce paní
Soukupová. Na první schůzce bylo hodnoceno hospodaření roku 2002, návrh
rozpočtu na rok 2003, výbor prostudoval a doporučil nabídky firem na opravu
školní jídelny a jídelny MŠ dle požadavků EU a opravu dlažby v kantýně.
Výbor rovněž zvažoval, jak vyřešit zadluženost obce, aby byla obec
schopná splácet půjčku Fondu životního prostředí ve výši 492 000,-Kč
čtvrtletně. Podle mínění výboru není obec schopna tuto částku splácet
a doporučil paní starostce, aby spolupracovala s Českou spořitelnou a snažila
se pro obec získat reinvestiční úvěr. Výsledkem by bylo, že spořitelna
jednorázově uhradí dluh vůči SFŽP a následně rozloží splátky pro obec na
delší časové období. Tím se odlehčí zatížený obecní rozpočet. Finanční výbor

rovněž doporučil, aby byl zastupitelstvu předložen návrh na odprodej
bytového fondu s tím, že úhrada za byty bude použita na splátky České
spořitelně.
Na druhé schůzce byly projednávány návrhy na vybírání poplatků
z veřejného prostranství o Ponikelské pouti. Za výběrčí byl pověřen pan
Mikolášek a paní Kynčlová. Následně byla provedena předběžná kontrola
plnění rozpočtu obce a zároveň se výbor zabýval rozpočtovými změnami.
Výbor byl seznámen s nedoplatky na místních poplatcích a vodném. Výbor
byl informován o kladném vyřešení žádosti o reinvestiční úvěr.
Při třetí schůzce jsme se seznámili s výší vybraných poplatků o pouti
i s návrhem, který vzešel od majitelů atrakcí, kteří by chtěli změnit systém
vybírání poplatků tak, že by celý pronájem uhradil jeden majitel a ostatní by
se vyrovnali mezi sebou. Bylo zhodnoceno plnění rozpočtu obce před
uzavřením ročního období a z těchto údajů se vycházelo při zpracování
návrhu rozpočtu pro rok 2004. Výbor se zabýval přípravou inventarizace ke
konci roku 2003 a byl vznesen návrh na vyřazení či odprodej drobného
majetku, který je sice zahrnut v soupisech , ale vzhledem k jeho nízké ceně již
dnes do těchto soupisů nepatří.
V minulém roce vznikly dvě nové příspěvkové organizace – základní
a mateřská škola. Výbor se seznámil s jejich hospodařením, způsobem
financování a v neposlední řadě i vzniklými problémy. Přestože se ví, že
organizace dostávají pouze nezbytné finanční prostředky na hospodaření a ani
je nedostávají včas, přesto má výbor v plánu provést v I.pololetí kontrolu
správnosti systému jejich hospodaření. K 31.12.2003 obě vzniklé organizace
vykázaly úsporu v hospodaření.
Během roku byla pravidelně prováděna kontrola pokladního deníku.
Kromě drobných věcných pochybení (číslo dokladu, podpisy), nebyly
shledány závady. Veškeré doklady byly řádně zaúčtovány v příjmech
i výdajích.
Zprávu předložila paní Dana Kynčlová
Hlasování: pro 12 proti 0 zdržel se 0
B: Stav veřejné sbírky. Veřejná sbírka byla vyhlášena 1.prosince
2003 a skončí 31.5.2004. K datu 16.3.2004 bylo vybráno v hotovosti
prostřednictvím sběracích archů 15 150,-Kč. Na účet, založený pouze
za účelem sbírky, došlo k datu 29.2.2004 celkem 81 290,30 Kč. Za slavnostní
vlajku, nástěnný znak a žerď bylo z účtu uhrazeno 44 002,-Kč. Stav hotovosti
i konta se stále mění. Výpis z účtu je pořizován 1x měsíčně. Na průběh
veřejné sbírky byla provedena kontrola Krajským úřadem LK, která
neshledala závad.
Zastupitelstvo bere na vědomí.

C: Výsledek inventarizace k 31.12.2003. Vydáním usnesení rady
obce č. 509 ze dne 13.října 2003 bylo příkazem starostky obce nařízeno
provedení inventarizace
v zařízeních obce k datu 31.12.2003. Byla
jmenována hlavní inventarizační komise a dílčí inventarizační komise.
Inventarizační rozdíly byly dohledány. Na návrh dílčích inventarizačních
komisí bylo provedeno vyřazení drobného hmotného neinvestičního majetku.
Jejich seznamy jsou přiloženy k dílčím inventarizačním protokolům.
Výsledek inventarizace k 31.12.2003

Fyzická inventura
-

drobný dlouhodobý nehmotný majetek
118 924,48
budovy, haly a stavby
102 855 206,40
stroje, přístroje a zařízení
3 465 223,40
drobný hmotný investiční majetek
1 746 211,56
pozemky
zboží na skladě
1 371,00
nedokončené investice
22 337,00
stav ZBÚ: č.1263092319
557 001,13
stav účtu HČ: 35-1263092319
17 998,90
stav účtu veř. sbírky: 20036-1263092319
34 670,30
stav účtu ŠAZ
147 236,61
zůstatek fondu rozvoje bydlení
527 877,08
poštovní známky
1 947,00
vyplacené zálohy
112 090,00
závazky
504 376,40
pohledávky za rozpočtovými příjmy
183 636,90
zůstatek pokladen
0
finanční investice
0
nesplacené bankovní úvěry
8 394 000,00
ostatní dlouhodobé závazky
972 080,00

Účetní stav
0
102 855 206,40
3 465 223,40
1 756 050,02
860 031,15
1 371,00
22 337,00
557 001,13
17 998,90
34 670,30
147 236,61
527 877,08
2 523,20
112 090,00
504 376,40
183 636,90
0
0
8 394 000,00
972 080,00

V 16.50 hodin se dostavila paní Jana Pičmanová, tím se počet přítomných
zastupitelů zvýšil na 13.
Hlasování: pro 13 proti 0 zdržel se 0
Ad 12) Diskuse
Pan Patočka není spokojen s průběhem privatizace bytů, neboť se na
výpisech z katastru nemovitostí neustále objevuje zástava ve prospěch České

spořitelny. Dále se zeptal na rozpočet správy ŠAZ a pohrozil žalobou ve věci
neoprávněného vybírání nájemného. Odpověděla paní starostka, která jedná
s ČS o vymazání zástavy z KN. S panem Ing. Zlesákem jde o problematická
jednání, neboť se textově upravují všechny smlouvy s Českou spořitelnou.
Zároveň se připravuje i výmaz zástavního práva k DPS. Stále také není zapsán
geometrický plán k prodávaných bytům. Naopak bylo KN schváleno
Prohlášení vlastníka. Rozpočet firmy ŠAZ je uveden v bodě č. 4-návrh
rozpočtu obce na rok 2004.
Pan Řehořek navázal na předchozí dotaz ve věci vybírání nájemného. Paní
starostka odpověděla, že pouze jedna bytovka požádala obec o vrácení
vybraného nájemného.
Paní A.Holubcová se zeptala, jaký počet stavebních parcel má obec
k nabídnutí stavebníkům. Odpověděla paní starostka, že v současném
územním plánu má pouze 2 stavební parcely. Dále paní Holubcová
konstatovala, že s letošní dobře upravenou sjezdovou tratí byla oproti loňsku
spokojena nejenom ona, ale slyšela dobré ohlasy i od návštěvníků. Zastupitele
pochválila, že svým rozhodnutím o zakoupení nové rolby přispěli ke kvalitě
lyžování na HOMOLI. Domnívá se však, že vlek je nedostatečně propagován
a nemá potřebnou reklamu. Navrhovala, aby pro tento účel byla využita zeď
po bývalé faře.
Pan Klikorka přednesl dotaz k výsledku hospodaření lyžařského vleku
v sezóně 2003-2004. Předběžně byli přítomní seznámeni, že hrubý příjem
činil 580 tis.Kč, dosavadní vyúčtované výdaje 444 tis.Kč. Podrobné
vyúčtování bude zveřejněno v místním zpravodaji po obdržení veškerých
výdajových dokladů.
Pan Radomír Šír se podivoval nad rozhodnutím zastupitelstva neinvestovat do
rozvoje lyžařského vleku alespoň vypracování dokumentace na zasněžování.
Jak chtějí zastupitele tedy z tohoto zařízení něco získat, když zamítají
všechno, co se pro zlepšení chce udělat.
Paní Pičmanová se zeptala jaká je možnost instalace osvětlení sjezdovky pro
večerní lyžování. Je to módní trend a přilákalo by návštěvníky. Rovněž
kritizovala chudé webové stránky Poniklé, na kterých jak se domnívá, je
velice málo informací o lyžařském vleku, o ubytování a o službách v obci.
Pan Mikolášek přednesl návrh na ověření možnosti jiného způsobu odvozu
a likvidace popelnicových nádob, neboť současný způsob nikdo nekontroluje.
Navrhuje vydání známek, kterou by byla označena každá plná nádoba určená
k odvozu. Tím by se zamezilo odvážení poloprázdných popelnic.
Pan Ing. Plichta navrhuje, aby se k autobusové čekárně u kostela umístila
odpadová nádoba o objemu 1100 l.

Paní Kadavá se dotázala na umístění velkoobjemových kontejnerů po obci pro
jarní úklid. Bylo odpovězeno, že kontejnery budou rozváženy během měsíce
dubna-května t.r.
Pan Šír poukázal opět na neukázněnost jednotlivců, kteří potají přihazují ke
kontejnerům na tříděný odpad pytle s domovním odpadem. Důkazem toho
jsou dva naplněné velkoobjemové kontejnery, které jsou schovány v areálu
družstva.
Paní Holubcová se ještě zeptala, zda platí informace zveřejněná v minulém
zpravodaji, že se bude opravovat silnice Poniklá-Jestřabí a zda má obec
možnost do těchto oprav zasahovat. Paní starostka odpověděla, že ještě nebyla
Krajským úřadem LK vybrána dodavatelská firma, ale s pravděpodobností to
bude firma STRABAG. Žádné páky na ovlivnění způsobu opravy obec nemá.
Byla sice vyzvána, aby si určila místa překopu silnice pro uložení svých
inženýrských sítí, ale to je vše. Obec může podávat požadavky, ale pak si je
musí zaplatit. V současné době provádí hrabačovská správa silnic prořez
křovin v úseku k Jestřabí a má překontrolovat a zprovoznit veškeré propustky.
K další diskusi o využívání velkoobjemových kontejnerů převážně chalupáři
bylo odpovězeno paní Soukupovou, že majitelé rekreačních domků a chalup
platí také místní poplatek z každého objektu ve výši stanovené vyhláškou.

USNESENÍ
z 10.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 29.března 2004 v pohostinství U Floriána
ZO schvaluje
- program 10.zasedání s doplněním bodu č. 11 o zprávu z výsledku
inventarizace.
- ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele.
- zprávu o činnosti rady obce za období od 1. do 15.března 2004.
- výsledek hospodaření obce Poniklá za rok 2003.
- zůstatky účtů vedených u České spořitelny, a.s., k 31.12.2003.
- vyrovnaný rozpočet obce Poniklá na rok 2004 ve výši 10 790 500,-Kč s tím,
že částka 30 tis.Kč z položky tělovýchova bude přesunuta na kapitolu vodního
hospodářství.l
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Poniklá k
31.12.2003.
- výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Poniklá k
31.12.2003.

- ponechání výsledku hospodaření MŠ ve výši 46 525,17 Kč na účtu
organizace s tím, že o tuto částku bude ponížen příspěvek zřizovatele.
- ponechání výsledku hospodaření základní školy ve výši 90 704,07 Kč na
účtu organizace s tím, že o tuto částku bude ponížen příspěvek zřizovatele.
- Změnu č. 1 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá.
- podání žádosti z Grantového programu Libereckého kraje č. 3 na „Stavební
úpravy středu obce Poniklá“ ve výši 500 000,-Kč.
- výroční zprávu finančního výboru za rok 2003.
- výsledek inventarizace provedené k 31.12.2003.
ZO bere na vědomí
- přehled účetního stavu veřejné sbírky vyhlášené za účelem pořízení praporu
a znaku obce a Pamětních listů u příležitosti 650 let obce Poniklá.
ZO odkládá
- prodej pozemkové parcely č. 252 v k.ú. Poniklá po provedení místního
šetření.
ZO pověřuje
- starostku obce projednáním jiného způsobu odvozu komunálního odpadu
s firmou Severočeské komunální služby.

ZÁPIS
z 11.mimořádného zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 5.dubna 2004 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Poniklá od 18.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva.
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář, Ing. Jan Holubec, Miroslav Hnyk
Neomluvena: Jana Pičmanová
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Lidmila Kadavá, Jan Řehořek
Návrh na usnesení: Květa Kavánová
PROGRAM
14) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
15) Poskytnutí záruky formou movitého majetku obce v ceně odpovídající
výši částky požadované k posečkání neoprávněně použitých prostředků
státního rozpočtu (389000,-Kč + 640000,-Kč).

16) Uvolnění zástavního práva k nemovitostem čp. 432, 265, 54-55, 263-264,
271-277 v majetku obce Poniklá.
17) Schválení zástavního práva k nemovitostem čp. 54-55, 265, 60, 204, 262,
307, 320-321, 412 v majetku obce Poniklá.
18) Různé: - vykoupení části parcely č. 1736/1 v k.ú. Poniklá od pana Miloše
Holubce
- vyhlášení ankety o nejhezčí úpravu a okolí domů, rozkvetlé
okno, zahradu apod.,
- vyhlášení ankety o nejhůře neupravené okolí domu, největší
nepořádek apod.,
- průzkum zájmu o občerstvení u čp. 320-321.
19) Diskuse.
20) Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele, schválení
programu
Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 18.02 hodin
s konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů. Navrhla
jmenování zapisovatele, ověřovatelů
a navrhovatele a podala návrh na
projednání programu mimořádného zasedání.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 2) Poskytnutí záruky formou movitého majetku obce
Za neoprávněně použité prostředky státního rozpočtu obdržela obec
z Finančního úřadu Semily, 4 platební výměry s vyčíslením částek, které by
měla vrátit včetně penále. Tyto prostředky byly čerpány jednak na
rekonstrukci dvou bytových jednotek v čp. 267 a jednak na půdní vestavbu
dalších dvou bytových jednotek v témže číslem popisném. Vzhledem
k pochybením, ke kterým v průběhu výstavby došlo, především nedodržení
termínu kolaudace, nedodržení termínu vkladu zástavy do KN
a nedostatečném krytí akce vlastními finančními zdroji, byly obci předepsány
zmíněné platební výměry.
Protože obec nemohla v době do 15 dnů ode dne obdržení platebních
výměrů uhradit částku penále ve výši 1 029 000,-Kč, požádala Finanční úřad
Semily o posečkání plateb a dále o prominutí plateb. Finanční úřad žádosti
obce vyhověl a vydal Rozhodnutí o posečkání daně dle žádosti Obecního
úřadu Poniklá nejdéle do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí Ministerstva
financí ČR. Celkově se jedná o následující částky: 1 029 000,-Kč dotace
z Ministerstva pro místní rozvoj a 1 029 000,-Kč penále za neoprávněně
použití prostředků státního rozpočtu.

Toto posečkání je však podmíněno poskytnutím záruky ve formě
movitého nebo nemovitého majetku ve vlastnictví obce minimálně ve výši
1 029 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce navrhuje zastavení obytné budovy čp. 149, která
je v majetku obce a neváznou na ni žádná zástavní práva.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 3) Uvolnění zástavního práva z majetku Obce Poniklá
Na základě žádosti Obce Poniklá o změnu úvěrových podmínek
u České spořitelny, a.s., obdržela obec žádost o provedení těchto změn.
Bylo připomenuto, že se jedná o zrušení zástavního práva k Domu
s pečovatelskou službou a zrušení veškerých zástav na privatizovaných bytech
včetně přilehlých pozemků. Protože se však jedná o změnu podmínek u všech
zastavených nemovitostí, je nutné uvolnit ze zástavy i další nemovitosti.
Žádost k vyvázání zástavy je tedy nutné k čp. 432 Dům s pečovatelskou
službou, k čp. 265 Kantýna, k čp. 54 a 55 pošta, k čp. 263-264 a čp. 271-277
prodávaným bytům.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 4) Zřízení zástavního práva k majetku ve vlastnictví Obce Poniklá
Aby mohla Česká spořitelna, a.s., vyvázat ze zástavy výše uvedené
nemovitosti, musí mít na druhé straně dostatečné krytí a záruky za
poskytnuté úvěry. Protože se jedná o změnu podmínek všech úvěrových
smluv, které jsou se spořitelnou uzavřeny, jsou navrženy k zástavě a tím
i krytí dluhů obce tyto nemovitosti: čp. 54 a 55 pošta, čp. 265 Kantýna, čp. 60
Škvárovna, čp. 204 obřadní síň, čp. 262 vilka v koleně, čp. 307 Cementárna,
čp. 320-321 Preložka a čp. 412 stará škola Přívlaka.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 5) Různé
A: Vykoupení části pozemkové parcely č. 1736/1 v k.ú. Poniklá
Paní starostka seznámila zastupitele s úmyslem odkoupení části
parcely 1736/1 z důvodu možné budoucí výstavby-přístavby tělocvičny.
Vlastník parcely, pan Miloš Holubec již v minulosti předpokládal, že
k tomuto záměru obce dojde a neměl žádných námitek proti vykoupení
pozemku. Obec objedná odměření té části parcely, kterou nezbytně potřebuje
k určenému záměru a poté bude zadáno vypracování znaleckého posudku.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
B: Vyhlášení ankety o nejlépe upravené okolí domu, nejrozkvetlejší
zahradu, okno apod.

Zastupitelstvo obce vyhlašuje v rámci významného výročí anketu
o nejlépe upravené okolí domu, vkusně upravenou zahrádku nebo důmyslně
ozdobené okno. K vyhodnocení bude jmenována skupina dobrovolníků, která
se během jara a léta bude pohybovat po obci a objevovat výsledky poctivé
a tvořivé práce jednotlivých nejen ponikelských občanů.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
C: Vyhlášení ankety o nejhorší okolí domu, nejzarostlejší zahradu a
největší nepořádek.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje tuto anti-anketu s přesvědčením, že se
v obci nenajde žádný objekt k udělení tohoto ocenění.
Hlasování: pro: 11 proti 0 zdržel se 0
D: Průzkum zájmu o umístění rychlého občerstvení u čp. 320-321
Na základě žádosti pana Jana Knoba byl pan Jiří Udatný pověřen
průzkumem zájmu o umístění tohoto občerstvení u obecních domů čp. 320 a
321.
Hlasování: pro 11 proti 0 zdržel se 0
Ad 6) Diskuse
Pan Mikolášek byl svědkem události, při které byl do velkoobjemového
kontejneru, přistaveného k jarnímu úklidu, navážen odpad spadaného listí
a suché trávy z okolí kostela. Odpad, který podle něj do kontejneru nepatří,
byl ukládán brigádníky, kteří sice ve svém volném čase odváděli práci ve
prospěch čistoty návsi a veřejného prostranství, ale nemyslí si, že je to dobrá
vizitka i pro členku zastupitelstva, která se také brigády zúčastnila.
Paní Kadavá za celou brigádu odpověděla, že se velmi rozmýšleli, kam
s odpadem, ale vzhledem k tomu, že na návsi zbyly ještě po loňském úklidu
hromady uhrabaného listí, naházeli odpad do kontejneru. Pozemek je obecní
a tak by úklid měla i obec zajistit. Prvotním úmyslem ke zbavení byla
i možnost jeho zapálení. To však zamítli, neboť by důsledek byl ještě horší
než úklid do kontejneru. Vyzvala pana Mikoláška, aby ji sdělil, jak by se
s tímto odpadem vypořádal on. Domnívá se, že tento způsob likvidace byl
nejpřijatelnější, neboť v kontejneru zabral nejméně místa.
Pan Čížek upozornil na podobný problém, kdy u „Keříčku“ zůstala hromada
neodvezeného odpadu z loňského roku a dále připomenul, že střecha vývěsní
obecní tabule před zdravotním střediskem, je po loňském větru bez střešní
lepenky , kterou odnesl vítr a žádá opravu.

USNESENÍ
z 11.mimořádného zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 5.dubna 2004 v zasedací místnosti OÚ Poniklá
od 18.00 hodin
ZO schvaluje
- vydání čestného prohlášení k poskytnutí zástavy obecním nemovitým
majetkem, na kterém neváznou žádná zástavní práva, k obytnému domu
čp. 149 se stavební parcelou č. 154/1 v k. ú Poniklá, pro Finanční úřad
Semily.
- ověřovatele, zapisovatele, navrhovatele a předložený program
11.mimořádného zasedání zastupitelstva obce Poniklá.
- uvolnění zástavního práva k následujícím nemovitostem:
- k čp. 432 na st.209 a st.209 v k.ú. Přívlaka,
- k čp. 265 na st.401 a st.401 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 54 na st.38 a st.38 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 55 na st.330 a st.330 v k.ú. Poniklá,
- k čp. 263 na st.402/2 a st.402/2 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 264 na st.402/1 a st.402/1 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 271 na st.408 a st.408 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 272 na st.407 a st. 407 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 273 na st.406 a st.406 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 274 na st.405 a st.405 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 275 na st.403/2 a st.403/2 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 276 na st.403/1 a st.403/1 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 277 na st.404 a st.404 v k.ú.Poniklá.
- zřízení zástavního práva k následujícím nemovitostem:
- k čp. 54 na st.38 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 55 na st.330 a st.330 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 265 na st.401 a st.401 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 60 na st.358 a st.358 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 204 na st.156 a st.156 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 262 na st. 348 a st.348 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 307 na st.345 a st.345 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 320 na st.351 a st.351 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 321 na st.352 a st.352 v k.ú.Poniklá,
- k čp. 412 na st.179 a st.179 v k.ú.Přívlaka.

- k zajištění dlouhodobého investičního úvěru, č.smlouvy 588-056-99, krytí
budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou vlastní.
- k zajištění dlouhodobého refinančního úvěru, č.smlouvy 588-06-2002, krytí
budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou vlastní
- k zajištění hypotečního úvěru, č.smlouvy 0115130139, krytí zástavními
právy uvedenými v usnesení č.187 a blankosměnkou vlastní.
- k zajištění dlouhodobého refinančního úvěru, č.smlouvy 588-24-2003, krytí
budoucími rozpočtovými příjmy a blankosměnkou vlastní.
- vykoupení části pozemkové parcely č. 1736/1 v k.ú.Poniklá, z vlastnictví
pana Miloše Holubce do vlastnictví obce.
ZO vyhlašuje
- v rámci výročí obce soutěž o nejlépe upravené okolí domu, nejrozkvetlejší
zahradu a nejveselejší okno.
- anti-anketu o nejhorší okolí domu, nejzarostlejší zahradu a největší
nepořádek.
ZO ukládá
- panu Jiřímu Udatnému provést průzkum zájmu o umístění rychlého
občerstvení u čp. 320 a 321.

Ocenění
Webové stránky obce Poniklá byly v letošním roce opět přihlášeny do soutěže
Zlatý erb. V krajském kole bylo v kategorii "Nejlepší elektronická služba"
nominováno zasílání novinek. Konečné vyhlášení proběhlo 10.3. v budově
Krajského úřadu v Liberci.
Konečné pořadí této kategorie v Libereckém kraji bylo:
1. Jablonec nad Nisou - Jablonecký měsíčník
2. Poniklá - zasílání novinek
3. Česká Lípa - bezplatná inzerce
V dalších kategoriiích pak zvítězili:
− Nejlepší webová stránka obce - Líšný
− Nejlepší webová stránka města - Česká Lípa
Věříme, že toto ocenění, na kterém má zásluhu webmaster stránek, pan Jakub
Harcuba, zvýší ještě více prestiž naší obce v rámci kraje i republiky.

Ořezávání a kácení dřevin rostoucí mimo les
Všechny dřeviny rostoucí mimo les jsou chráněny zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny před poškozováním a ničením.
Ke kácení dřevin je nezbytné povolení obecního úřadu, na území národního
parku pak Správou KRNAP.
Povolení ke kácení lze vydat jen ze závažných důvodů po
vyhodnocení funkčního a estetického významu dřeviny. Důvodem k povolení
kácení není ani zastínění objektu ani to, že ze stromu padá listí a zanáší okapy.
Tak zvaný „ořez“ koruny stromu nelze zákonem ani vyhláškou povolit.
Zásahy do koruny stromu musí být provedeny odborně. Je-li takový zásah
shledán jako poškození stromu, vystavuje se postihu do 10 tisíc Kč.
Rozhodne-li se občan zbavit dřeviny rostoucí na jeho vlastním
pozemku, měl by vědět, za jakých podmínek je to možné. Bez povolení může
pokácet stromy, který ve výšce 130 cm nad zemí má obvod kmene do 80 cm,
nebo vyklučit křoviny v souvislém porostu do plochy 40 m2. Toto však
neplatí pro právnické osoby, které musí žádat o povolení kácení dřeviny
jakékoliv velikosti, stejně jako ke smýcení keřových porostů bez ohledu na
velikost plochy. Bez povolení může občan kácet v případě krajní nouze, např.
hrozí-li bez jakýchkoli pochybností bezprostřední škoda na životě či zdraví
nebo majetková škoda značného rozsahu. V takovém případě ovšem musí
zásah do 15 dnů oznámit písemně obecnímu úřadu. Povolení není třeba ani ke
kácení dřevin z důvodů pěstebních, tj. za účelem obnovy porostů nebo při
jejich výchovné probírce, z důvodů zdravotních nebo při výkonu oprávnění
podle zvláštních předpisů. Záměr kácení z těchto důvodů musí být oznámen
obecnímu úřadu nejméně 15 dnů předem s tím, že toto oznámení musí mít
stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení. Obecní úřad může takové
kácení pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud by odporovalo požadavkům na
ochranu dřevin. Ve všech ostatních případech je nutno mít rozhodnutí
obecního úřadu a v žádném případě nestačí ústní a dokonce ani písemný
souhlas starosty. Je rovněž potřebné vědět, že obecní úřad může vydat
rozhodnutí o povolení kácení jen na žádost vlastníka pozemku nebo
nájemce se souhlasem vlastníka, nikoli z vlastní iniciativy. Argument
skalních zastánců vlastnických práv, že strom stál na „jejich“ pozemku, patří
tedy jim a mohou si s ním dělat, co chtějí, v tomto případě neobstojí.
Informace „Veřejná správa“

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis dětí do mateřské
školy, který proběhne ve dnech :
v úterý
11. května od 10,30 do 12,00 hod.
ve středu 12. května od 10,30 do 14,00 hod.

Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem o umístění svých dětí do
předškolního zařízení v následujícím školním roce ( tzn. září 2004 - srpen
2005 ), aby se ve vlastním zájmu dostavili v tomto termínu do MŠ k zapsání
dítěte a vyzvednutí přihlášky do tohoto zařízení. Pro tento účel vezměte
s sebou rodná čísla dětí.
Na Vaši návštěvu se těší

Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

K článku zastupitele z minulého čísla :
Mateřská škola dostává od Obecního úřadu opravdu 350.000,- Kč na
provoz, ale tato částka není pouze na topení a energii. Vytápění plynem stálo
MŠ 209.797,- Kč a za elektrickou energii jsme zaplatili 59.413,20 Kč.
Ostatní peníze jsou vynakládány za : drobné opravy, zákonem stanovené
revize ( tělocvičné nářadí, vybavení zahrádky, plyn.topení, elektřina
a hromosvody, požární a hasící přístroje, vodárna, výtah), pojištění budovy
a jeho vybavení, mycí a úklidové prostředky, telefony, předplatné
pedag.časopisů, zákony, na VV a PV materiály, praní ložního prádla,
dohodové práce - zpracovávání účetní a mzdové agendy, nové hračky
a vybavení školy a zahrady, kancelářské potřeby, poštovné,… Možná mi něco
chybí, ale to už snad není tak důležité.
Co se týče počtu zapsaných dětí. Ten, kdo čte časopis pozorně ví, že
v loňském školním roce jsme měli zapsáno 25 dětí a fungovalo pouze jedno
oddělení. V letošním školním roce máme zapsáno 30 dětí a fungují obě dvě
oddělení - II. pouze dopoledne.
Podrobnější informace jsem zaslala panu zastupiteli.
Omlouvám se, pokud někdo již tato čísla zná nebo ho nezajímají , ale
já osobně jsem na tyto nepravdivé údaje musela alespoň zkráceně reagovat.
Lenka Scholzová

Symboliky obce – obecní prapor a obecní znak
K četným dotazům a připomínkám našich občanů ke vzhledu praporu
a znaku obce, podáváme následující vysvětlení.
28.května 1997 požádala obec Heraldický podvýbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR o udělení práva vlastnit symboly obce. Této žádosti
předcházelo vypracování návrhu firmou, která se zabývá zpracováním návrhů
obecních a městských symbolik. Tuto příležitost obdržela firma Zdeněk
Linhart, ARTING, Vrchlabí. Studie obsahovala popis znaku a praporu obce,
tzv. blason, dále historii obce a studii součástí obou symbolů. Znak byl
navržen v jednom návrhu, prapor byl navržen ve dvou variantách. Rozhodnutí
Parlamentu ČR bylo následující:
„Podvýbor pro heraldiku se dne 18.2.1998 zabýval Vaší žádostí
o přiznání znaku a praporu Vaší obci a doporučil, aby Vám byly symboly
v navrhované podobě uděleny. Udělené symboly odpovídají
následujícímu popisu:
Znak: V červeném štítě na černé stříbrně kvadrované šachtě rumpál
s vytaženým okovem, vše zlaté s modrým kováním.
Prapor: List tvoří dva vodorovné pruhy, žlutý a červený, uprostřed
modrý válec rumpálu se dvěma klikami. Klika u žerdi je obrácena
vzhůru. Poměr šířky k délce listu je 2:3.“
Dne 4.června 1998 předseda Poslanecké sněmovny Ing. Miloš Zeman
slavnostně předal rozhodnutí o udělení znaku a praporu obci Poniklá.

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za rok 2003
V souladu s Nařízením vlády ČR ze dne 10.6.1992 dle § 3 citovaného
zákona podávám informaci o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za
období od 1.1.2003 do 31.12.2003.
Za uplynulý kalendářní rok došlo na území obce ke spáchání
17 trestných činů, ve většině případů se jednalo o majetkovou trestnou
činnost, kdy pachatel byl zjištěn v 10 případech. Dále bylo evidováno celkem
11 přestupků proti majetku a proti občanskému soužití, které se projednávaly
u správního orgánu MěÚ Jilemnice.
Je třeba i nadále na zdejší Obvodní oddělení Policie ČR s předstihem
podávat písemně, informace o pořádání tanečních zábav, kulturních podniků
a dalších akcí konaných v katastru obce.
Kpt. Jaroslav Brož

90.výročí

založení Včelařského spolku pro Poniklou a okolí
(pokračování)
O prvních krocích k založení včelařského spolku u nás jste byli tedy
informování v minulém čísle našeho zpravodaje. Další část pokračování bude
spíše popis historie, než-li zábavné čtení, ale pokládám za účelné a užitečné
vědět, co naši předci konali a o co se snažili. Byla to především snaha sladit
rozumné využití darů přírody s potřebami svých rodin a celé naší společnosti.
Základním cílem spolku bylo sdružit jednotlivé osamocené včelaře do
kolektivu, který by pečoval o to, aby společnými silami zajistili povznesení
úrovně včelaření u nás tím, že se budou scházet k vyslechnutí přednášek
včelařských odborníků z jiných již dříve založených organizací z našeho
vnitrozemí a které někde působily již 50 let před naším založením. Bylo nutné
vybrat schopné včelaře organizátory z vlastních řad, kteří by byli ochotni
a schopni věnovat dobrovolně svůj čas k organizaci a řízení další činnosti
v tomto směru.
První kroky byly učiněny zmíněnou ustavující schůzí 26.10.1913, kdy
byli tito schopní včelaři zvoleni do stěžejních funkcí, v čele s předsedou,
řídícím učitelem Josefem Skrbkem, na jehož bedrech spočívala hlavní
zodpovědnost za zdárné uskutečňování cílů, které si předsevzali a na jehož
iniciativě a organizačních schopnostech nejvíce záleželo. Ten však uměl
získat schopné včelaře ke spolupráci a tak připravovali první členské schůze,
ve kterých vždy byly zařazovány do programu přednášky o nových
poznatcích a průběhu prací na včelíně, a to tak, aby je postihly tematicky
a aktuelně podle daného ročního období. Jako první jarní prolety spojeny
s úklidem v úlech, další předjarní a jarní péče, včasný rozvoj včelstev do
snůšky a sledování zdravotního stavu včelstev. Další témata sledovala
zkušenosti s jinými a novými rozměry jak rámkové míry, tak různých tvarů
a velikosti úlů, s čímž se také mění technika obsluhy. Dále bylo nutné
seznámit s vývojem mechanických prostředků na vymetání medu z rámků
a pomůckami pro usnadnění krmení při zkrmování cukru při přípravě na
zazimování včelstev. Vždy bylo o čem se vzájemně informovat, neboť vývoj
a pokrok šel stále kupředu. Ne tak rychle přibývalo učitelů včelařství, ale ještě
větší potíže bylo získat dobrého učitele ze vzdálených končin, kde bývala
problémem jejich doprava, neboť vše záviselo na vlakovém spojení.
Tyto úkoly v kostce byly ústředním tématem činnosti všech výborů,
které byly voleny v následujících letech průběžně a úspěch celého vývoje
organizace spočíval v kvalitě zvolených osob do výboru a zvláště na aktivitě
a oddanosti zálibě včelaření třeba jediného z výboru, který však uměl ostatní
přitáhnout ke spolupráci a obvykle svým příkladem pilné práce je mohl získat.

Pokračování v příštím čísle.
Jednatel Václav Hladík
Víte, že je v Poniklé k datu 1.1.2003 evidováno celkem 25 stanovišť
s celkem 97 včelstvy? Nejvíce včelstev chová pan Otakar Smrček a pan
Pavel Holubec. Za záslužnou činnost Vám patří veliké poděkování.

Představuje se společnost s ručením omezeným – SINGING ROCK
Poniklá
1) V srpnu 2004 bude přesunuta konfekční výroba ze Semil do Poniklé,
takže zde bude zaměstnáno kolem 70 zaměstnanců. Okolo 40 až 50
zaměstnanců, kteří mají nyní pracoviště v Semilech, bude dojíždět ze
Semil do Poniklé do zaměstnání. Tímto krokem definitivně obnoví provoz
staré textilní továrny, která je již z podstatné části zrekonstruován
a zmodernizována .
2) V roce 2004 připraví studii nového projektu, kterým se představí lezecké
centrum pro veřejnost v těsné blízkosti tovární budovy. Součástí projektu
bude i řešení dopravní situace včetně parkování automobilů v oblasti
Preložky. Jedná se o organizačně i finančně náročnou investiční akci
a předběžné odhady na realizaci tohoto projektu jsou kolem 20 milionů
Kč.
3) V roce 2005 až 2006 byl měl být projekt lezeckého centra uveden v život.
Záměrem společnosti je vytvořit zde centrum volného času pro celou
spádovou oblast Západních Krkonoš, tedy nejen pro místní obyvatele
a děti, ale i pro turisty, kteří se budou v Krkonoších rekreovat.
Projekt lezeckého centra bude obec podporovat, neboť je bezesporu přínosem
nejen pro obec samotnou, ale svým významem přesahuje její hranice
k dalšímu možnému rozvoji. Přejeme společnosti mnoho pracovních
i osobních úspěchů, obrnění proti „papírovým“ čertům a hlavně mnoho elánu
do dalších projektů!

Krkonoše – svazek měst a obcí informuje
1) Pracovní skupina svazku připravuje prezentaci Krkonoš na veletrzích
cestovního ruchu v ČR (Praha, Brno, Hradec Králové, Písek) a zahraničí
(Berlín, Bratislava, Poznaň). Uzávěrka termínu pro dodání propagačních
materiálů od všech zájemců je 30.duben 2004.
2) Je dokončen „Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu
Krkonoše“ (GAREP). S programem by se měli seznámit nejen starostové
obcí sdružených ve Svazku, ale i Správa Krnap, Horská služba Krkonoše,

3)

4)

5)

6)

7)

Kraj Liberecký a Královéhradecký, Czech Tourism, ministerstvo pro
místní rozvoj a významné podnikatelské subjekty působící na území.
Krkonošské linky-turistické autobusy a železnice s přepravou jízdních
kol začínají již 5.června 2004! Toho dne poprvé projede trasu
Krkonošemi autobus určený turistům a cykloturistům. Jedná se o dvě
pravidelné „páteřní“ linky autobusů, které v jednom dni, na trase dlouhé
113 km, projedou tam a zpět celé Krkonoše. Na hlavní „páteřní“ linky
navazují další autobusové i vlakové přípoje. Speciálně upravené autobusy
(bez zadních sedaček) budou pravidelně denně v obou směrech (ráno po
sedmé hodině) vyjíždět a večer (kolem půl páté) se vracet zpět na trase:
Harrachov, přes Rokytnici nad Jizerou, Vrchlabí, Janské Lázně, Pec pod
Sněžkou do Horní Malé Úpy. Na „páteřní“ trasu navazují přestupové
autobusy. Budou připraveny přípoje z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna,
z Jilemnice do Vítkovic, Horních a Dolních Míseček a z Rokytnice
n/Jizerou do Vysokého n/Jizerou a zpět. Na autobusy dále časově navazují
vlakové linky Martinice-Rokytnice n/Jizerou, Trutnov-Svoboda n/Úpou,
Tanvald-Harrachov a zpět. Záměrem je v dohledném časovém výhledu
oživit i železniční trať z Harrachova do Sklarzské Poreby. Jízdní řády
získáte na internetu, na webových stránkách www.krkonose-smo.cz
a připraveny jsou rovněž letáčky se zjednodušenou mapkou a kapesní řád
přepravy.
Informace o Krkonoších najdete na webových stránkách SMO
Krkonoše: www.krkonose-smo.cz nebo: www.ergis.cz. Naleznete zde
informace o pamětihodnostech, přírodních zajímavostech, lanovkách,
vlecích, ubytování, nemocnice, policie, úřady, školy, knihovny, významné
organizace, běžecké lyžařské trasy apod.
Kalendář událostí. Z iniciativy SMO Krkonoše bude sestaven kalendář
sportovních a kulturních akcí nejenom na letošní letní, ale i zimní sezónu
2004-2005. Kalendář tradičních slavností, očekávaných událostí, výstav,
koncertů, trhů, folklórních a ostatních pořadů, pivních slavností, setkání
s Krakonošem apod. Sledujte www.krkonose-smo.cz nebo www.ergis.cz.
Skládačka o Krkonoších. O Krkonoše a letní sportovní aktivity je zájem
ve všech zemích, kde se Svazek SMO účastní veletrhů.. Zájem
o informace nebo propagační materiál je tak veliký, že neuspokojuje
zájem všech. Chybí tiskový materiál, který by pokryl území a nabídl
informace o Krkonoších. SMO zaměří pozornost na tvorbu propagační
skládačky, na jejíž realizaci by měl přispět Královéhradecký a Liberecký
kraj.
Běžecké tratě. Během dubna vyšla v nákladu 30 000 kusů, aktualizovaná
skládací propagační mapka „Krkonošská lyžařská cesta“. Informační
tabuli obdržela i obec Poniklá a bude instalována ve středu obce. Podle

dosavadních zkušeností je pravidelná úprava 540 km běžeckých tratí
nadevropským formátem a dobře plní svoji roli. O vyhodnocení uplynulé
sezóny Vás seznámíme v příštím zpravodaji.

Hodnocení kvality pitné vody dodávané veřejným vodovodem
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje provedla kontrolu
plnění povinností vyplývajících z § 3, § 3a a § 4 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
v platném znění a vyhlášky MZ č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky
na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Ke kontrole byla přizvána
obstaratelská firma, Vodohospodářské služby, Richard Trkan, Vrchlabí.
Kontrolou bylo zjištěno, že krácené i základní rozbory byly odebrány
a zpracovány zkušební laboratoří INECO, pracoviště Dvůr Králové nad
Labem. Laboratoř je akreditována ČIA č. 1350.Rozsah a četnost kontroly
odběru vzorků pitné vody z veřejného vodovodu Poniklá Horní Dola
a veřejného vodovodu Seba Keříček, splňují požadavky zákona č. 258/2000
Sb., v platném znění a vyhlášky č. 376/2000 Sb.
Veřejný vodovod Nová Ves a Poniklá-Preložka, byly v roce 2003
provozovány v souladu s tehdy platnou legislativou. Výsledek kontrolované
jakosti pitné vody těchto dvou vodovodů nevyhovoval. Dle vyjádření
obstaratelské firmy nemá však zásobení vodou v těchto dvou lokalitách
charakter vodovodu pro veřejnou potřebu dle zákona č. 274/2001 Sb.
Instalací chlorátorů na obou nevyhovujících zdrojích se již docílila
kvalita pitné vody dle předepsané normy a nyní splňuje předepsané hodnoty
pro označení „Pitná voda“.

Listy z kronik – 3.část
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil Miroslav
Holubec
Ponikelská pouť počátkem 17.století
Pouť se ohlašovala vybíráním letníku (poplatku) z každé krávy pro
záduší (kostelní jmění). Kostelníci spočítali všecky krávy u ponikelských
farníků a z každé krávy vybrali po groši. Sedláci museli ještě přidat po dvou
groších namísto dvou povinovaných slepic k záduší.
Už tři dny před poutí se chystalo pečení koláčů, zařezávaly se slepice,
kuřata, kachny, husy, neboť každá hospodyně čekala hosty známé i z přízně.
Jak se podařilo, poslala tam pasačku, pohůnka a skotačku s výslužkou
a s vyřízení pozvání na pouť.

Letos – 1628, ohlásil na ponikelskou jakubskou pouť svůj příjezd
z jičínské koleje i pan páter jezuita. Na ponikelskou pouť přijelo plno
pernikářů a pokroutkářů a jiných kramářů, aby vyložili své zboží pod
plachtovými boudami na návsi před kostelem. Nejvíce tržili, když šli lidé ze
slavné mše svaté.
Toho pouťového dne, 25.července na svátek sv. Jakuba Většího, šly
na ranní mši většinou hospodyně s děvečkami, kdežto hospodář a návštěvy až
na mši hrubou (velkou-hlavní). Po té je uvedl k sobě do statku na pouťový
oběd.
Po hojném obědě, v němž nesměla chybět kozí pečeně s dumlíky,
a při džbánu příjemně nahořkle vonícího panského piva brannského, se
příjemně rozprávělo o očekávané úrodě, o událostech v rodinách i o příbězích
poslední doby, ba i do minulosti se zabrousilo. Když hlahol zvonů volal na
nešpory (odpolední mše), vstávalo se ze zástolí.
Odpoledne po nešpoře se vše hrnulo se spěchem k osmiboké roubené
zvonici. Po chvíli se ozvalo hudení houdkovo (houslisty) a pískání
doudáčkovo oznamující, že už průvod s kozlem jde. Dva pacholíci vlekli
bohatě ověnčeného a opentleného škaredého kozla s mohutnými rohy. Za
kozlem kráčel svátečně vystrojený řezník ponikelský Eliáš Šír v bělostné
zástěře s ověnčeným a opentličkovaným nožem a za ním šestnáct párů
mládenců a družic a v sedmnáctém „ženich a nevěsta“ bez věnce, ten měly jen
družice. Ale i sousedstvem dychtivým nejen nezvyklé podívané, ale i kozlovy
krve. Kozla vynesli na zvonici, postavili na prkno vystrčené z nejvyššího okna
zvonice. „Ženich“ děla kozlovi řečníka a obhajoval ho, zato „nevěsta“ vynesla
nad ním rozsudek smrti. Jak jej vyřkla, zhoupnutím prkna donutili kozla ke
strmému skoku do hloubi, za ohromného jásotu diváků, kam dopadl
s přelámanými nohami. Potlučeného kozla honem podřízl přichystaný řezník
a chytal kozlovu krev do pekáče nebo mísy, aby ji pak tlačícím se lidem
rozprodal, neboť se jí přičítal velký léčivý význam a věřilo se, že usušená krev
ze svatojakubského kozla je moc dobrá proti padoucnici, píchání v těle
a krvácení z otevřených ran.
Jakmile se skončilo prodávání kozlí krve, začali doudáček a houdek
hrát hned na návsi k tanci. Nejen mladá a svobodná chasa se dala do tance, ale
i manželské páry. Tancující provázeli muziku zpěvem. Pro vyprahlá hrdla
šenkoval rychtář panské hornobrannské pivo rovnou ze sudu, který měl
postavený v potoce ve stínu. K večeru odešla přespolní mládež z Křížlic,
z Víchové, z Jestřabí, kramáři složili své zboží a domácí přišli po večeři do
sednice k rychtáři na tanec. Kolo bylo stále, jak by je nabil. Rychtář točil již
z druhého čtyřvědrového sudu piva (179 litrů). A co páleného na žejdlíky
prodal. Několikrát však musel vskočit mezi bojovné a pitím nakvašené
pacholíky a roztrhnout je, aby nevznikla všeobecná pranice a rvačka. Tak je

popisována pouť v roce 1628, o pouti popisované v roce 1721 Dr. Mattauch
dále píše.
Potom se průvod znovu seřadil a nesl si mrtvého kozla do hospody
k rychtáři Holubcovi (čp.104), kde řezník kozla stáhl, rozčtvrtil a připravil
k pečení. Zatím co rychtářka kozla pekla, postavili se mládenci a ostatní
mužští dokola muzikantů a tu „nevěsta“ zahájila pouťový tanec s řezníkem
Šírem, pak s mládenci a nakonec se „ženichem“ . Když „nevěsta“ takto
všechny provedla, byla dovedena do rohu světnice a posazena za stůl
a vyčastována prvním upečeným kouskem masa a žejdlíkem (0,48 l) piva. Pak
teprve byli poděleni kozlím masem řezník, „ženich“, mládenci a družice,
rychtář, konšelé a po kousku dáno ochutnat i přítomným sousedům. Po
kozlích hodech mohl pak už tančit každý podle své chuti a vůle. V ten čas se
už přespolní hosté loučili a odcházeli nebo odjížděli. Někteří zůstali i na
večerní muziku a přes noc u svých hostitelů, poněvadž druhý den byl svátek
sv. Anny a to byl druhý pouťový ponikelský den, oslavený po nešpoře zase
muzikou odpolední a večerní. Teprve třetí den se rozjeli i kramáři a pernikáři
z Poniklé a pouťové veselí bylo vystřídáno neodkladnou prací v žitných žních.
Pokračování příště

Miniprojekt „Dětem s láskou“ rozdával radost
V sobotu 21.února 2004 se v pohostinství Mádle konal zábavný den
pro děti z Dětského domova ve Vrchlabí a pro děti z Poniklé. Cílem bylo
ukázat našim dětem, že děti z DD patří mezi nás.
Vše začalo v říjnu, kdy přišla do školy nabídka, zúčastnit se kurzu
„První krok k dobrovolnictví“, o který jsme měly zájem. Kurzu se zúčastnilo
asi 30 dívek z okolních středních škol. Zde nám nabídli možnost vytvoření
vlastního miniprojektu. Tuto šanci jsme využily a začaly plánovat, kterou
jsme nazvaly „Dětem s láskou“.
Na celou přípravu jsme měly zhruba 3 měsíce. Musely jsme zajistit
jídlo, pronájem sálu, program po celý den a přitom se vejít do doporučené
částky nákladů 5 500,-Kč. Všechny naše představy se nám podařilo dovést až
do cíle.
Nastal den „D“. Ráno nás čekala příprava celého sálu, her, svačin …
Před 10.hodinou se začaly scházet první děti. S menším zpožděním se
dostavily námi očekávané děti z DD. Seznamkou jsme zahájily program dne.
Děti jsme rozdělily do dvojic, ve kterých následují dvě hodiny soutěžily.
Mohly si vyzkoušet několik různých soutěží, např. skládání puzzle, shazování
kuželek, trhání hada, poznávání pohádek a mnoho dalších. Nejvíce
oblíbenými disciplínami byly skládání vlaštovek a tahání po dece.

Po soutěžích nám pořádně vyhládlo, a tak jsme se vydali na oběd,
který nám uvařila paní Tryznová, Krausová a Vondrová. Po obědě nás čekalo
vystoupení pěveckého sboru Satori, v kostele sv. Jakuba, které bylo přístupné
veřejnosti. Výtěžek věnovalo Satori DD.
Prosluněnou procházkou jsme se vrátili zpět do kantýny. Odpočatí
a plní nové energie jsme se vrhli do druhé části dne. Děti i dospělí se pobavili
u pohádky předvedené divadelním spolkem J.J.Kollár. Jeho výtěžek byl opět
věnován DD.
Po celkové soutěži „Skrývačka“ se děti nejvíce těšily na diskotéku, ve
které se opravdu vyřádily. Mašinku, novambu a chihuahua zvládly na
jedničku. My mezitím vyhodnocovaly soutěže a připravovaly odměny. Po
19.hodině jsme se pustili do odměňování jednotlivých soutěží. Na všechny
čekala sladká odměna, ale i diplom a námi vyrobená medaile. Na velkou
papírovou květinu, která byla připravena v sále, se každý podepsal nebo něco
nakreslil, květinu jsme předaly jako památku dětskému domovu. Tím se celý
den chýlil ke konci. Děti se postupně rozcházely do svých domovů
a v doprovodu rodičů.
Na závěr bychom chtěly poděkovat panu Mádlemu, který nám poskytl
sál po celý den, Petru Hájkovi, jehož osobitý humor nám velmi zpříjemnil
celý průběh dne, kuchařkám ze ZŠ, pěveckému sboru, který zpříjemnil zimní
atmosféru v kostele, divadelnímu spolku, jehož pohádka zahřála srdíčka nejen
u dětí, a všem ostatním, kteří nám pomáhali, ale hlavně Podkrkonošské
společnosti, která nám pomohla realizovat tento projekt, a bez níž by se
nemohl uskutečnit.
Jsme velice potěšeni, že cíl projektu byl opravdu naplněn a radost
a smích zářily nejen v očích dětí, ale i dospělých.
Renáta Hlídková a Petra Vondrová
2x foto

Krátké zprávy, informace, inzerce
Informace z Místní knihovny v Poniklé
Nové knihy:
Nejkrásnější divy světa - 6 dílů
Kronika Země
Kronika 20.století
Kronika Českých Zemí
Egypt – bohové mýty – náboženství

2000 zvířat – velká encyklopedie
Semilská knihovna opět půjčuje putovní soubory obsahující 50 románů
a detektivek. Každý soubor se vrací zhruba po půl roce výměnou za jiný.
Půjčovní doba:
6.4.2004
15.00–16.00 hodin
20.4.2004
15.00-16.00 hodin
4.5.2004
18.00-19.00 hodin
18.5.2004
18.00-19.00 hodin

1.6.2004
15.6.2004
29.6.2004

Poplatky:

dospělí 30,--Kč / rok

děti 10,--Kč / rok

18.00-19.00 hodin
18.00–19.00 hodin
18.00-19.00 hodin

Těším se na Vás, všechny dosavadní i nové čtenáře.
Lidmila Višňáková, knihovnice
Informace o způsobu zajištění zdravotnických pohotovostních služeb
v Libereckém kraji
Aktuální informace o pohotovostních službách jsou průběžně zveřejňovány na
internetových stránkách odboru zdravotního Krajského úřadu Libereckého
kraje na:
www.zdravotnictvi.kraj-lbc.cz
Případné dotazy k organizaci pohotovostních služeb Vám rádi zodpoví
pracovníci správního oddělení odboru zdravotnictví Krajského úřadu LK:
Jiří Alexa, Dis. – telefon 485 226 334,
Denisa Suchá - telefon 485 226 374,
nebo můžete své dotazy zasílat též elektronicky na adresu: spravni.oz@krajlbc.cz
Výběrové řízení na pronájem koupaliště
Rada obce Poniklá vyhlásila výběrové řízení na pronájem koupaliště
na měsíce květen-září 2004. Podmínky pronájmu nebyly stanoveny. Výběr
bude proveden na základě předložených písemných nabídek a bude se
přihlížet k reálnosti, nápaditosti a atraktivnosti. Ukončení nabídek 30.dubna
2004. Rada obce si vyhrazuje právo nevybrat žádného zájemce.
Vyhlášení ankety
Zastupitelstvo obce vyhlašuje soutěž k výročí obce o nejrozkvetlejší
zahradu, nejupravenější okolí domu či chaty nebo nejveselejší okno. Zároveň
je vyhlášena antianketa o nejhorší okolí domu, chaty, chalupy, nejzarostlejší
zahradu a největší nepořádek. Vybírat budou jmenovaní i náhodní
pozorovatelé, hodnotit zastupitelé.

Péče o květnaté horské louky Krkonoš – model dotačního titulu
Cílem tohoto speciálního dotačního titulu je obnova nebo udržení
vhodného způsobu hospodaření na nejcennějších lučních porostech vybraných
krkonošských enkláv. Pro rok 2004 je vybráno 27 luk a jsou rozděleny do tří
skupin dle dopravní dostupnosti a každé skupině je přiřazena základní sazba
za pokos a úklid travní biomasy. Souhrnná dotační částka je potom tvořena
součtem této základní sazby a příspěvků za další nutná opatření na těchto
lokalitách. Výše dotace může dosáhnout od 5000,-Kč do 18000,-Kč.
V případě zájmu kontaktujte Správu Krnap, Ing. Mládkovou, telefon 499 456
215.
Silniční odvodnění a napojení místních komunikací a soukromých vjezdů
V rámci rekonstrukce silnice III/28623 Poniklá-Jestřabí, upozornila
Krajská správa silnic na povinnost udržovat ve funkčním stavu odvodňovací
zařízení silnic. Jednoduše řečeno, všude tam, kde je místní komunikace či
soukromý nebo hospodářský vjezd napojen na tuto silnici III.třídy a není
řádně a dostatečně odvodněn, provede správa silnic překop sama, ale nové
napojení si musí provést každý sám na řádné stavební ohlášení. Pokud toto
napojení provede ještě před rekonstrukcí silnice, stačí pouze ohlášení na
silniční správu Hrabačov.
Během rekonstrukce budou průběžně likvidovány i silniční patníky,
které jsou buď betonové nebo pískovcové. Zájemci o tento materiál se mohou
přihlásit na obecním úřadu.
Uzavírání smluv o dodávce pitné vody
Znovu upozorňujeme na povinnost uzavírání smluv o dodávce pitné vody
z veřejného vodovodu a odvádění vod veřejnou kanalizací. Na obecním úřadu
jsou již připraveny k podepsání. Vzhledem k velkému množství adresátů
a tím i nárůstu poštovného, žádáme o převzetí a podepsání smlouvy přímo
na obecním úřadu. Všechny smlouvy eviduje
paní Věra Nováková.
Děkujeme Vám.
Nový územní plán
Připomínáme, že obec zadala zpracování nového Územního plánu obce
Poniklá. Toto oznámení by mělo oslovit Vás všechny, kteří ve výhledu
zhruba do roku 2015 plánujete jakoukoli výstavbu, přestavbu, rozšíření,
změnu kultury v evidenci nemovitostí či zařazení pozemků k jakékoli
výstavbě, abyste se zamysleli a tyto záměry písemně oznámili na obci
nejpozději do 31.července 2004.
Zvládnete to i Vy?

Začíná jedno z nejkrásnějších ročních období. Po zmizení sněhu
příroda nemilosrdně ukazuje a obnažuje veškerá naše „zákoutí“ a jak se říká,
„lidé jsou různé“. Teď se nezmiňujeme o nepořádku lidském, i když si to
přebereme, může za to také. Módním trendem je chov čtyřnohých miláčků
a v poslední době jich přibývá. Jejich výkaly jsou stále častěji vidět na
chodnících, cestách, kolem bytovek. Věřte, že takové psí „hovínko“ Vám
dokáže rozhodit náladu! A přesto se najdou tací, kteří si po svém čtyřnohém
příteli uklidí. Na vlastní oči viděno! Klobouk dolů před těmito chovateli
a výzva pro dalších 99% vlastníků miláčků. Myslíte, že byste to zvládli i Vy?
Pálení čarodějnic
Letošní pálení čarodějnic zajišťuje Tělovýchovná jednota Poniklá v sobotu
1.května 2004 od 20.00 hodin na fotbalovém hřišti Na Kozinách.
Jarní zájezd Klubu důchodců
Klub důchodců v Poniklé pořádá jarní zájezd na zámek Dobříš a prohlídku
přírodního parku Průhonice. Odjezd je v 6.00 hodin ráno ze zastávek ČSAD
v Poniklé ve středu 12.května 2004. Přihlášky se zálohou 200,--Kč se
přijímají na obecním úřadu.
Tradiční „Pohádkový les“ se v letošním roce uskuteční v sobotu 26.června
2004. Start je v prostoru areálu HOMOLE. Oslovujeme a prosíme účinkující
o obsazení stanovišť pohádkovými bytostmi. Děkujeme.
Obec vlastní webové stránky www.ponikla.cz . Kdo jste se v poslední době
na tyto stránky dostal zjistil jste, že jsou celkem dobře spravovány. Jednou
z připomínek na veřejném zasedání zastupitelstva bylo, že na stránkách schází
dostatečná informovanost o ponikelských podnikatelích. K tomu pouze jedna
věta: Vážení podnikatelé, pokud chcete prezentovat svoji činnost na stránkách
obce, není nic jednoduššího, než požádat webmastera, pana Jakuba Harcubu,
o zveřejnění Vašich aktivit na www.ponikla.cz. Pan Harcuba to udělá rád
a zdarma.
Vydávání rybářských lístků od 1.4.2004
Podle § 19 zákona o rybářství (99/2004 Sb.) je orgánem vykonávající státní
správu podle tohoto zákona, pověřený obecní úřad – Městský úřad Jilemnice.
Jarní kontejnerový úklid
Jsme neobyčejně bohatá obec. K naplnění velkoobjemového kontejneru nám
stačí pouhých 6 hodin. Najdeme zde opět všechno. Už nevíme, jakým
způsobem Vám, občanům sdělit, že nebezpečný odpad bude odvezen jiným

zvláštním svozem, o kterém budete včas informováni. Jeden zde odloží ojeté
pneumatiky, druhý vyklidí půdu od televizorů, třetí vozí pytle s odpadem
tajně do kontejneru uschovaných v družstvu. Samozřejmě, že platby za obsah
jsou na skládce ty nejvyšší. Jde to ke škodě nás všech, neboť veškeré náklady
za likvidaci odpadů zaplatíme zase jenom my.

Fotografie z předešlých titulních stran zpravodaje:
č. 89
chalupa čp. 140 (Bohumil a Zdeněk Jindřiškovi)
č. 90
chalupa čp. 244 (Karel Biedermann)
č. 94
chalupa čp. 226 (MVDr. František Kaván)
č. 95
chalupa čp. 243 (Hrubá Milada a Coufalová Jana)
č. 97
chalupa čp. 227 (Anna Jandurová)
č. 98
statek čp. 340 (Vratislav Reiniš)
č. 100
chalupa čp. 237 (Vlastimil Ďoubalík)
č. 101
chalupa čp. 201 (Jana Pokorná)
č. 102
chalupa čp. 116 (Vladimír Novotný)
č. 103
chalupa čp. 164 (Lubor Drahota)
č. 104
chalupa čp. 155 (Petr Jebavý)
č. 106
chalupa čp. 243 (Milada Hrubá a Jana Coufalová)
Titulní foto dnešního zpravodaje: čp. 189 (Ing. Josef Ondroušek)

Společenská kronika
Jubilea v březnu a dubnu 2004:
70 let
80 let
70 let
70 let
70 let

Jan Šimůnek
Marta Tomíčková
Jiřina Hejralová
Jiří Pajer
Jaroslav Lukeš

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

Ze sportu
Místní fotbalový oddíl sehraje v sobotu 3.července 2004, v rámci kulatého
výročí obce, významný fotbalový zápas na hřišti Na Kozinách,

přátelské utkání s XI. Internacionálu SK Slavie Praha.
Začátek v 15.00 hodin.
Na přátelské fotbalové utkání naváže tradiční
s Východem“, které tuto významnou událost dovrší.

„Setkání

Západu

ROZLOSOVÁNÍ FOTBALOVÝCH SOUTĚŽÍ JARO 2004
MUŽI - okresní přebor
Kolo
Soupeři
Domácí
hosté
15.
Bozkov
Poniklá
16.
Poniklá
Bělá
17.
Libštát
Poniklá
18.
Poniklá
Roztoky
19.
Jilemnice B
Poniklá
20.
Poniklá
Mírová
21.
Poniklá
Tatobity
22.
Víchová
Poniklá
23.
Poniklá
Horní Branná
24.
Rokytnice
Poniklá
25.
Poniklá
Stružinec
26.
Poniklá
Rovensko

datum
utkání
3. dubna
10. dubna
17. dubna
24. dubna
2. května
8. května
15. května
22. května
29. května
5. června
12. června
19. června

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

začátek
utkání
16,30
16,30
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
15,00
15,00

ŽÁCI - okresní přebor - sever
Kolo
Soupeři
Domácí
hosté
10.
Vysoké
Poniklá
11.
Poniklá
Bozkov
12.
Rokytnice A
Poniklá
13.
Poniklá
Rokytnice B
14.
Martinice
Poniklá
15.
Jablonec
Poniklá
16.
Poniklá
Horní Branná
17.
Horka
Poniklá
18.
Poniklá
Víchová

datum
utkání
17. dubna
24. dubna
1. května
8. května
15. května
22. května
29. května
5. června
12. června

hrací
den
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota

začátek
utkání
9,30
15,00
9,00
15,00
14,30
10,30
15,00
15,00
13,00

MINIŽÁCI - okresní přebor - sever
Kolo
Soupeři
Domácí
Hosté

datum
utkání

hrací
den

začátek
utkání

13.
8.
9.
10.
11.
12.
14.

Rokytnice
Jablonec
Poniklá
Jilemnice B
Vysoké
Poniklá
Poniklá

Poniklá
Poniklá
Jilemnice A
Poniklá
Poniklá
Horka
Horní Branná

18. dubna
25. dubna
1. května
9. května
16. května
22. května
6. června

neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
sobota

9,30
9,00
9,30
11,00
9,30
9,30
9,30

Z kultury
IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
www.jilemnice.cz
květen 2004
3. Pondělí
Vernisáž RETROSPEKTIVNÍ VÝSTAVY PLASTIK PETRA HEBERA
od 17:00
Pavel hebera je právě autorem, který galerii před pěti lety otevíral. Kmotrem
se tehdy stal písničkář, textař, hudebník Pepa Nos. Ten bude svým
písničkovým programem výstavu zahajovat i letos. 5. výročí otevření galerie
V Kotelně, Galerie V Kotelně, výstava potrvá do 25.5.2004
15. Sobota
Májový jarmark
od 08:30
Folkový program bude ukončen vystoupení skupiny GREENHORNS s Janem
Vyčítalem
jilemnické náměstí
22. Sobota
Koncert Waldemara Matušky, Olgy Blechové a KTO
od 19:30
Vstupenky budou v prodeji 1 týden před koncertem, zámluvy je možno podat
kdykoliv osobně v IS a KD nebo na tel.č. 481541008 a 481544070. Velký sál
KD
28. Pátek
Zájezd na muzikál REBELOVÉ
od 14:30

Divadlo Broadway – hrají v alternacích: Tweens, Radka Fišarová, Betka
Stanková,Monika Absolonová, Zbyněk Fric, Aleš Háma, Jakub Wehrenberg,
Lukáš Vaculík. Začátek představení v 18.00 hod., odjezd od KD ve 14.30 hod.
Cena zájezdu: 790,-Kč. Přihlášky přijímáme s nevratnou zálohou 400,- Kč v
kanceláři KD (tel.: 481 544 070) do 20.4. 2004, doplatek do 14.5.2004.
vstup 790,- Kč

KINO 70 JILEMNICE
Květen 2004
1. Sobota
KÁMOŠ
od 17:30 a 20:00 vstup 65,- Kč
Proflákají se až do televize! Tato brilantní komedie se stala suverénním vítězem
divácké soutěže na MFF K.Vary 2003 a její projekce byla ukončena
několikaminutovým potleskem.

Norsko – české titulky/milostná komedie, přístupný. V rámci cyklu
APERITIVY uvidíme současně s tímto snímkem 1. díl FRICASSÉ.
3. Pondělí
EDEN A POTOM
od 19:00 vstup 35,- Kč
FILMOVÝ KLUB. Tajemný cizinec naplní snění mladých romantiků
nečekaným způsobem, aneb: ze Slovenska do Afriky. Kat.: Filmový
experiment
ČSR 1970, délka 93 minut
8. Sobota
9. Neděle
SAMURAJ
od 17:30 a 20:30 (jen v sobotu) vstup 60,- Kč
Odhodlaný, svobodný, provokující … Takový je slepý samuraj, hrdina
nejnovějšího velkofilmu, který sbírá ocenění po celém světě.
Japonsko – české titulky/akční, přístupný
11. Úterý
Invaze barbarů
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
Proč ho nenechají v klidu umřít ? Film, který získal Oscara za rok 2003 v
kategorii – Nejlepší zahraniční film.
Kanada/Francie – české titulky/tragikomedie, od 12 let přístupný

12. Středa
Škola ro©ku
od 17:30 a 20:00 vstup 50,- Kč
Učení je až na druhém místě.
USA – české titulky/komedie, od 12 let přístupný
14. Pátek
LIDSKÁ SKVRNA
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
Drama oscarového režiséra Roberta Bentona, natočená podle novely Philipa
Rotha. Příběh univerzitního profesora, jenž si celým svým životem nesl
obrovské skličující tajemství.
USA – české titulky/drama, od 15 let přístupný. Nenechte si ujít !!!
16. Neděle
ZÁHRADA
od 19:00 vstup 35,- Kč
FILMOVÝ KLUB. Roztomilý tatínek (M. Labuda), tajemná dívka, špetka
filozofie a plná náruč poetického humoru. Kat.: Česko - Slovenské filmy
SR 1995, délka 100 minut
19. Středa
Tajemné okno
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
Spisovatel Rainey, který je zatažen do zběsilé hry, zjišťuje, že i v tomto
povolání může jít o život.V hlavní roli Johnny Depp.
USA – české titulky/thriller, do 15 let nepřístupný
23. Neděle
BOLERO
od 17:30 a 20:00 vstup 50,- Kč
Příběh jenž je inspirován skutečným zločinem. Film je doslova nabit
hereckými hvězdami. Excelentní výkony Jiřího Bartošky, Martina
Stropnického a filmových rodičů a dětí ( Bolek Polívka a Anna Polívková,
Alois a David Švehlíkovi).
od 12 let přístupný
26. Středa
Ohnivá kola
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč

Život začíná při rychlosti nad 230 km/h …, zběsilá akce na dvou kolech.
USA – české titulky/thriller, od 12 let přístupný
30. Neděle
Porota
od 17:30 a 20:00 vstup 50,- Kč
Napínavý film o nefungující spravedlnosti, o lidské podstatě, morálních
světech a chrakterech, které se nezastaví před ničím.
USA – české titulky/thriller, od 12 let přístupný
31. Pondělí
NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
od 17:00 a 20:00 vstup 60,- Kč
Něžná vášeň v drsné době. Nicol Kidman, Jude Law a Renée Zellweger v
hlavních rolích. 8 nominací na Zlatý glóbus.
USA – české titulky/drama, do 15 let nepřístupný. Nenechte si ujít !!!

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
Program na květen a červen 2004
sobota 1.5. v 19.45 h.
POSLEDNÍ SAMURAJ
neděle 2.5. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý historický válečný film (154 min.). Skupina turistů je
zajata vůdcem jedné africké země. Diktátor však netuší, že mezi rukojmími
drží i bývalého profesionálního vojáka, který je ještě stále ve formě.
TomCruise v hlavní roli.
středa 5.5. v 17.15 h.
MEDVĚDÍ BRATŘI
přístupný Vstupné 50,- Kč
Nejnovější animovaný širokoúhlý film studia Walta Disneye (85 min.)
v českém znění. Příběh o přátelství dvou medvědů, z nichž jeden není
medvěd.
sobota 8.5. v 19.45 h.
KAMEŇÁK 2
neděle 9.5. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Česká komedie Zdeňka Trošky (100 min.). Je třeba něco dodávat? Snad jen
to, že přímo navazuje na první díl, který končí vytrysknutím modrého
erektivního pramene ze skály na zámku v Kameňákově …

středa 12.5. v 19.45 h.
TAJEMNÁ ŘEKA
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlé americké kriminální drama (138 min.). Pohřbíváme naše hříchy,
protože se chceme očistit. Film v režii Clinta Eastwooda, který vytvořil též
jednu z hlavních rolí.
sobota 15.5. v 19.45 h.
VÝPLATA
neděle 16.5. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Americký futuristický širokoúhlý akční thriller (119 min.). Pamatuj si
budoucnost … . V hlavní roli Ben Affleck.
středa 19.5. v 19.45 h.
ŠKOLA RO(c)KU
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Hudební komedie SRN/USA (110 min.). Učení je až na druhém místě (na
prvním je rocková kytara).
sobota 22.5. v 19.45 h.
NÁVRAT DO COLD MOUNTAIN
neděle 23.5. v 18.00 h.
přístupný(15) Vstupné 60,- Kč
Americké širokoúhlé drama (155 min.). Něžná vášeň v drsné době. Touha
po domově, míru a lásce uprostřed pekla Americké občanské války. Nicole
Kidman, Jude Law a Renée Zellweger v hlavních rolích.
středa 26.5. v 19.45 h.
POROTA
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlé americké soudní drama (128 min.). V procesech jde o příliš, než
aby byly manipulovány. V hlavních rolích John Cusack, Gene Hackman,
Dustin Hoffman a další.
sobota 29.5. v 19.45 h.
SAMURAJ
neděle 30.5. v 19.45 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Historický akční samurajský film (116 min.). Odhodlaný, svobodný,
provokující.
středa 2.6. v 19.45 h.
LEPŠÍ POZDĚ NEŽLI POZDĚJI
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká komedie (129 min.) Komedie o tom, jak zapřísáhlý starý
mládenec potká tu pravou.V hlavní roli Jack Nicholson.

sobota 5.6. v 19.45 h.
TORQUE: OHNIVÁ KOLA
neděle 6.6. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý americký motorkářský film (84 min.). Život začíná při rychlosti
nad 230 km/h.
středa 9.6. v 19.45 h.
LOONEY TUNES: ZPĚT V AKCI
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká širokoúhlá komedie v českém znění (91 min.). Jak vyřeší záhadu,
ke které nemají žádnou stopu?
sobota 12.6. v 19.45 h.
DRŽ HUBU !
neděle 13.6. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá bláznivá komedie Francie/Itálie (84 min.). Drž hubu … základní
pravidlo při útěku z blázince.
V hlavních rolích Gérard Depardieu a Jean Reno.
středa 16.6. v 19.45 h.
LIDSKÁ SKVRNA
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlé psychologické drama USA/SRN (105 min.). Drama podle
stejnojmenného románu
Pilipa Rotha se odehrává v roce 1998, kdy se
ve Spojených státech přetřásala Clintonova aféra se stážistkou
M.Lewinskou.
sobota 19.6. v 19.45 h.
TROJA
neděle 20.6. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý historický velkofilm (160 min.). Pokud někdy stálo za
to svést kvůli lásce boj, nestalo se tak ve větší bitvě, než byla tato … . Hrají
Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Peter O´Toole.
středa 23.6. v 19.45 h.
21 GRAMŮ
přístupný (15)Vstupné 60,- Kč
Americké drama (125 min.). Jakou váhu má lidský život? Drama o vině,
trestu, lásce, smrti a vykoupení.
sobota 26.6. v 19.45 h.
OHNIVÝ OCEÁN
neděle 27.6. v 19.45 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý dobrodružný film (136 min.). Dobrodruh s indiánskou

krví bojuje s arabskou pouští. V hlavních rolích Viggo Mortensen,
Zuleikha Robinson a Omar Sharif.
středa 30.6. v 19.45 h.
RISKNI TO S POLLY
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Americká romantická komedie (91 min.). Pro nejopatrnějšího muže na
Zemi začíná být život zajímavý.
V hlavních rolích Ben Stiller a Jennifer Aniston.
sobota 3.7. v 19.45 h.
VAN HELSING
neděle 2.5. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý akční dobrodružný film. Jediné jméno, ze kterého má
zlo strach!
středa 7.7. v 19.45 h.
ŽELARY
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Český film rež. Ondřeje Trojana (150 min.) nominovaný na Oscara. Krutý
příběh něžné lásky.
sobota 10.7. v 19.45 h.
GOTHIKA
neděle 11.7. v 19.45 h.
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký kriminální horor (99 min.). Jestliže je někdo mrtvý, nemusí to
znamenat, že odešel.
V hlavních rolích Halle Berry, Penélope Cruz a Robert Downey Jr.
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