Loučení s rokem 2004
Vážení a věrní čtenáři zpravodaje Pod horami.
Rok utekl jako voda v Jizeře a opět připravujeme rozloučení s rokem
2004. Dovolte mi, abych si pomohla slovy pana Michala Holubce, který se
s rokem 1920 loučil takhle mile:
„Tímto se loučím s rokem, kterému děkuji za vše dobré, hlavně za
zdraví a přeju sobě, jakož i celé rodině, aby nás tento nastávající rok opět
chránil ode všeho zlého, a kterého přivítám s otevřenou náručí. Nejvíce nás
tísní daně a různé poplatky. Avšak všechno se trpělivě snáší, jen když nám
Pán Bůh zdraví dopřeje neb je nejcennější majetek a nejdražší klenot na světě.
A s tímto přáním také vstupuji do nového roku 1921.“
K tomuto krásnému a vroucímu přání není co dodat. Loučíme se
s rokem 2004, kterému děkujeme za vše dobré. Děkuji všem, kteří se v tomto
roce poctivou prací podíleli na chodu celé obce. Děkuji členům obecního
zastupitelstva, zaměstnancům obecního úřadu, Drobným službám, místním
hasičům a všem občanům obce , kteří se starají o svůj majetek a tím přispívají
k pěknému vzhledu celé obce. Zvláštní poděkování patří panu Jaroslavu
Čížkovi, který svým vstřícným vztahem ke spoluobčanům prosadil opravu
rozpadlé komunikace a paní Lidmile Kadavé, která pečuje o pořádek ve středu
obce.
Všem našim spoluobčanům přeji klidné, spokojené a ničím nerušené
Vánoce a aby nás nastávající rok 2005 chránil ode všeho zlého.
Starostka

Zprávy z jednání rady obce.
Vážení občané,
V oblasti bytů přijala rada již několik žádostí o koupi bytu v druhém
kole, to znamená s navýšením ceny o 10% z odhadní ceny pro nájemníka a za
minimálně tuto cenu pro ostatní zájemce. Ve dvou případech mají zájem sami
nájemníci, kteří byt nekoupili v prvním kole a mají v druhém kole předkupní
právo, v jednom případě je byt volný, bez nájemníka. Protože, jak jsem již
uvedl, je zájemců o koupi bytu více, rozhodne o způsobu prodeje zřejmě
zastupitelstvo obce. S realitní kanceláří TOP byl sepsán návrh mandátní
smlouvy na vypracování prohlášení vlastníka a následný prodej bytů v čp.
320, 321 a 412 a tato smlouva potom byla schválena na jednání zastupitelstva
obce.

Dále byl na jednání rady přítomen pan Šafránek, který vysvětloval
některé nedoplatky nájemníků, které byly zjištěny při účetním auditu. RO
rozhodla, že nebude vymáhat dluhy, které jsou téměř nedobytné (nájemníci
umřeli, jsou v LDN apod.) a ty dluhy, které vznikly převážně tak, že nájemní
smlouva byla zahájena případně ukončena jindy, než bylo faktické stěhování
(např. DPS, kdy nájemní smlouvy byly již od listopadu, obsazování bytů bylo
až v prosinci). V ostatních případech RO trvá na důsledném vymáhání
dlužných částek. Nájemné v obecních bytech je většinou regulované a obec
v tomto případě nemůže být zaopatřovací ústav. Pro velké dlužníky by jistě
bylo možné sestavit vhodný platební kalendář. Takto obec vychází vstříc
například neplatičům vodného a stočného.
RO souhlasila se zadáním studie veřejného prostranství před školou
a rozvoj areálu Homole studentům architektury na ČVUT, kteří by tyto studie
udělali v rámci odborné činnosti případně diplomové práce. I když mnozí
namítnete, že návrh na tělocvičnu a prostranství před školou je, musím říci, že
vždy je lepší vybírat z více návrhů. Tyto studie budou vyhotoveny téměř
zdarma, obec by měla hradit pouze cestovní výlohy. A pokud budou
„v šuplíku“ připraveny konkrétní návrhy, pak je i možnost získání dotací
a realizace návrhu.
O možnost prodeje občerstvení u vleku požádali dva zájemci. RO
tentokrát souhlasila s panem Šírem, který přislíbil, že tuto sezónu zajistí
i venkovní bufet. Zastupitelé pověřili navíc radu obce, aby s panem Šírem
uzavřela smlouvu, ve které budou povinnosti stran přesně specifikovány. Tato
smlouva v době psaní článku sepsána není, neboť pan Šír zde není přítomen.
Doufejme, že do zahájení lyžařské sezóny bude vše v pořádku a jasné.
Zároveň rada vyslechla kritiku některých rekreantů na neúměrné zvýšení
jízdného na vleku. RO se ovšem domnívá, že i přes cca 40% nárůst cen je
jízdné stále přijatelné, neboť v loňském roce byly ceny nastaveny velice nízko
a kritika těchto cen byla jak mezi zastupiteli tak mezi občany. Zároveň bych
chtěl sdělit, že došlo k menším změnám v systému jízdenek. Ceny zůstávají,
pouze bylo několik typů jízdenek zrušeno (např. od 14:00 do konce, od 15:00
….) a jiné jízdenky zavedeny (např. hodinová, dvouhodinová …). Důvod byl
jediný, námi vymyšlený systém nešel 100% naprogramovat do počítače
a proto byly tyto úpravy provedeny tak, aby se co nejvíce podobaly
původnímu záměru. Zároveň byly pořízeny informační tabule o vleku
a v současné době probíhá jednání o jejich umístění.
RO přijala několik žádostí o prodej pozemku. Na pozemcích nebylo
prováděno místní šetření, neboť nám situace byly známé a případné prodeje
nezpůsobí žádné komplikace. Všechny prodeje byly tentokrát schváleny,
neboť se ve všech případech jednalo o pozemky, které obec nevyužívá
a nejsou určeny pro zástavbu. Zároveň s prodejem schvalují zastupitelé

i cenu prodávaných pozemků. Případné zájemce o koupi pozemku bych touto
cestou vyzval, aby se nejdřív zeptali na obecním úřadu o možné ceně
pozemku, která by měla vycházet z platného usnesení zastupitelstva.
Několikrát se již stalo, že schválený prodej neproběhl, protože zájemce
nečekal tak vysokou cenu.
RO zamítla nabídku na zřízení internetu v místní knihovně. Zavedení je
sice zdarma, ale následný provoz již musí hradit obec a navíc jednou
z podmínek zavedení byl požadavek na každodenní přístup. Obec by tak
musela v podstatě přijmout osobu na téměř plný pracovní úvazek a využití
internetu v knihovně je poněkud sporné. Vzhledem k tomu, že je již i v naší
obci možnost trvalého a neomezeného připojení za paušální poplatek, viděl
bych spíš veřejně přístupný internet jako soukromou (a mírně placenou)
aktivitu. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že „Internet Cafe“ je ve světě
zcela běžné i v těch nejmenších vesničkách.
RO povolila kácení několika volně rostoucích stromů. Vzhledem
k tomu, že podmínky pro povolení kácení se stále zpřísňují, uložila rada
zároveň i náhradní výsadbu. Dle současných pravidel může rada povolit
v podstatě kácení pouze toho stromu, který ohrožuje lidské životy.
RO zamítla nabídku na prodej další knihy Františka Janalíka.
Nakladatelství přesvědčuje obce, že tato kniha poslouží jako vhodný dárek.
Na obecním úřadu jsou ještě dva předchozí díly v hojném počtu a myslím, že
finanční prostředky využijeme jistě jinak.
RO byla seznámena s protokolem o hygienickém dohledu v základní
škole. Kontrola opět objevila spoustu nedostatků, mimo jiné i proto, že opět
došlo ke zpřísnění norem. RO proto doporučuje zařadit do rozpočtu na rok
2005 rekonstrukci školní jídelny, odstranění dalších nedostatků (šatny) a také
postupné vybavování tříd odpovídajícím nábytkem. Bohužel, nevyhovující
tělocvična musí zatím sloužit dál. Současně také rada oslovila několik
stavebních firem, aby předložily cenovou nabídku na požadované úpravy.
Zároveň bych chtěl dodat, že i neoslovené firmy se mohou informovat na
obecním úřadu o rozsahu prací a podat svoji nabídku.
Žádosti o napojení pozemku na místní komunikaci (výjezdy) řeší nyní
obecní úřad. Rozhodnutí je zpoplatněno částkou 500,- Kč a tato částka jde do
obecní pokladny.
A rada také řešila problém bezpečnosti na prostranství před školou a
problém parkování před hasičskou zbrojnicí s DI policie ČR. Prostor před
školou objevily děti jako ideální pro jízdu na kole a na bruslích. Aby se
zvýšila jejich bezpečnost, bude na jaře umístěn na začátku prostoru příčný
práh, který by měl přinutit řidiče ke zpomalení. Na zimu pak bude práh kvůli
protahování odmontován. K parkování před vraty požární zbrojnice bylo
sděleno, že se jedná o hrubé porušení vyhlášky, lze uložit pokutu a případně

provést odtah vozidla. Myslím, že před školou je místa dost a těch pár kroků
jde ujít.
A na závěr bych se ještě chtěl zmínit pár slov o odpadech. Obci byla
nabídnuta možnost doplnění kontejnerů na separovaný odpad a to zdarma.
Obec této nabídky samozřejmě využila a některá sběrná místa budou doplněna
o další nádoby, případně budou vytvořena další sběrná místa. To je ta lepší
zpráva. Horší zpráva je, že Severočeské komunální služby nám zdražily odvoz
popelnic a to z 35,- na 38,- Kč za obvyklou popelnici. Došlo i k dalším
změnám v cenách, v zápisu z rady jsem právě dočetl až k větě, že navýšení
cen bude uveřejněno v tomto zpravodaji. Takže o cenách je psáno na jiné
stránce. Abych zakončil prosincové zprávy přece jen optimisticky, mohu vám
sdělit, že zvýšení poplatku za odpad se pro příští rok neplánuje.
Přeji vám všem klidné Vánoce a šťastný Nový rok.
místostarosta

ZÁPIS
z 15. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 22.listopadu 2004 v pohostinství „U Floriána“
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 14 členů zastupitelstva.
Neomluven: Miroslav Hnyk
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Vladimír Hejral, Stanislav Nechanický
Návrh na usnesení: Ing. Petr Plichta

PROGRAM
1. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2. Zpráva o činnosti rady obce za období od 27.září (Ing. Plichta).
3. Schválení splátky úvěru.
4. Návrh změny vyhlášky o použití prostředků Fondu rozvoje bydlení.
5. Provedení inventarizace k datu 31.12.2004.
6. Návrh rozpočtu na rok 2005-rozpočtové provizorium-rozpočtové změny.
7. Prodej pozemků.
8. Různé: - přehled nákladů vynaložených na oslavy výročí obce,
- Územní pán obce: Průzkumy a rozbory,
- zpráva o kontrole hospodaření,

- Mandátní smlouva,
- žádost o prominutí 10% navýšení ceny bytu,
- zpráva VHS RT.
9. Diskuze.
10. Návrh na usnesení a závěr.
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 27.září
Zprávu přednesl pan Ing. Plichta, kterou doplnila paní starostka
informací o skončeném výběrovém řízení na obsazení funkce ředitele
Základní školy Poniklá, kterým se stal pan Mgr. Zdeněk Vinklář z Jilemnice.
Přihlášeni byli celkem tři uchazeči. Výběrová komise byla sedmičlenná.
Diskuze ke zprávě neproběhla a byla následně odsouhlasena.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 3) Schválení předčasné splátky úvěru
V loňském roce, kdy obci hrozily sankce ze strany Státního fondu
životního prostředí, pro neplnění pravidelných čtvrtletních splátek bezúročné
půjčky ve výši 2 451 000,-Kč, zastupitelstvo obce schválilo převedení plnění
tohoto dluhu na Českou spořitelnu. Česká spořitelna uhradila dluh vůči SFŽP
najednou a v plné výši a obci rozložila splácení dluhu až do roku 2011
s úrokem 6,6 %. Mezitím bylo rozhodnuto o zahájení I.vlny privatizace
obecních bytů s podmínkou, že veškeré příjmy získané z prodeje bytů budou
použity na splacení úvěrů a 15% bude přiděleno do Fondu rozvoje bydlení
(usnesení č. 100 z 18.6.2003).
Tržby získané z prodeje 57 bytových jednotek představují částku
5 244 804,-Kč. Z této částky byl již doplacen refinanční úvěr ve výši 1 628
000,-Kč (původní výše 1 718 00,-Kč) a doplacen investiční úvěr ve výši 740
000,- Kč (původní výše 1 600 000,-Kč).
Z dlouhodobého refinančního úvěru (2 451 000,-Kč) obec uhradila ze
získaných prodejů mimořádnou splátku ve výši 1 300 000,-Kč. Z toho
vyplývá, že obec splatila úvěry celkem ve výši 3 668 000,-Kč. Poslední
částka, která obci zbývá ČS uhradit, je 956 000,-Kč.
Po uhrazení nákladů souvisejících s privatizací, které doposud
představují částku 647 757,-Kč (úhrada TOP Realitní kanceláři 244 900,-Kč,
poplatky FÚ 157 500,-Kč, dále znalecké posudky, geometrické plány), zbývá
na účtu 1 229 047,-Kč. Usnesením ZO č. 100 z 18.6.2003 schválilo
zastupitelstvo přidělení 15% z celkového výnosu do Fondu rozvoje bydlení,
což by v našem případě představovalo částku 786 721,-Kč. Tento fond má
však svá pravidla a přidělení 15% je v nesouladu s touto vyhláškou (za tento
nesoulad je odpovědná starostka, neboť opomenula Zásady pro použití FRB).
Správně má být podle platné vyhlášky do FRB přiděleno nejméně 50%

z výnosu prodeje (viz přiloženou vyhlášku č.4/1998). Na druhé straně
podepsaná Smlouva o použití a vytvoření účelových prostředků FRB mezi
Obcí Poniklá a Ministerstvem pro místní rozvoj připouští v případě závažného
zhoršení své finanční situace nebo v případě závažných problémů
s naplňováním fondu, neprodleně informovat ministerstvo a v případě změny
vyhlášky, zaslat každou její změnu. Návrh změny vyhlášky je v následujícím
bodu.
ZO byl předložen tento návrh:
A: Zaslání dopisu Ministerstvu pro místní rozvoj s vysvětlením finanční
situace obce (na základě upozornění
ministra financí o vyšší zadluženosti obce).
B: Zaslání změny obecně závazné vyhlášky o FRB.
C: Použití zbytku finančních prostředků z prodeje bytů na doplacení úvěru ve
výši 956 000,-Kč (odpadne nám
placení úroků, které jenom v roce 2004 představují 119 671,-Kč).
D: Zrušení usnesení č. 100 ze dne 18.6.2003.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se: 0
Ad 4) Návrh změny obecně závazné vyhlášky č. 4/1998 o použití
prostředků Fondu rozvoje bydlení
Tato změna vyhlášky bezprostředně souvisí s předcházejícím bodem.
V srpnu roku 1998 zastupitelstvo schválilo OZV o vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj
přidělilo obci půjčku ve výši 900 000,-Kč se splatností 10 let (do roku 2008).
Z této půjčky a podle pravidel schválených ve vyhlášce byly poskytovány od
roku 1999 půjčky občanům , v roce 2001 si půjčila obec 450 000,-Kč na
dokončení bytů v čp. 267 (viz následující přehled). Za poslední dva roky –
2003 a 2004 – si nepožádal žádný zájemce. Pro rok 2005 bude žadatelům
možno poskytnout půjčky až do výše 700 000,-Kč.
Prostředky fondu jsou poskytovány na základě Vyhlášky č. 4/1998, úrok
z půjčených peněz pro občany 7 % a pro obec 3%.
Rok 1999
Celkem 5 žadatelů, půjčeno 460 000,- Kč,
4 žadatelé již půjčku řádně splatili.
Rok 2000
1 žadatel , zapůjčeno 40 000,- Kč,
bude splaceno do konce roku 2004.
Rok 2001
Obec Poniklá si zapůjčila 450 000,- Kč na dokončení bytů v čp. 267,

žádný jiný žadatel nebyl.
Rok 2002
Celkem 3 žádosti, půjčeno 190 000 Kč,
2 budou splaceny do konce roku 2006, jedna do konce roku 2005.
Rok 2003 a rok 2004
Žádný žadatel.
Zůstatek na účtu FRB k 16.11.2004 ............................... 666 065,74 Kč
Obec musí do tohoto fondu ještě v letošním roce splatit jistinu ve výši
75 000,-Kč a úrok 7 056,-Kč, takže pro potencionální ponikelské žadatele pro
rok 2005 bude možno použít částku ve výši 700 000,-Kč. Tyto peníze, které
zůstávají na zvláštním účtu obce, úročí spořitelna svoji úrokovou sazbou a
pro zajímavost, za rok 2003 činil výnos úroků pouhých 7 060,-Kč. Můžeme
porovnat případ opačný - za částku 956 000,-Kč, obec spořitelně uhradí
roční úrok ve výši téměř 120 tisíc korun.
Předcházející údaje byly uvedeny z důvodu přijetí změny obecně
závazné vyhlášky o použití Fondu rozvoje bydlení.
Návrh změny v textu vyhlášky Fondu rozvoje bydlení:
Článek 2: text bude změněn ve čtvrté odrážce následovně:
„ – výnos z prodeje obytných domů a bytů ve výši každoročně schválené
zastupitelstvem obce. Jeho výše bude stanovena podle finančních
možností obce tak, aby fond byl průběžně doplňován a zároveň nebyly
ohroženy
základní funkce samosprávy a výkon veřejné správy.
Jednoduše řečeno, zastupitelstvo obce stanoví každoročně výši procenta
z objemu prodaných bytových domů nebo bytů, které bude přiděleno do
Fondu rozvoje bydlení.
Článek 3: Výdaje fondu – návrh na snížení úrokové sazby pro občany ze 7
na 5% u všech druhů půjček.
Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se 0

Ad 5: Provedení inventarizace k 31.12.2004
Usnesením rady obce Poniklá č. 468 ze dne 12.října 2004 byl vydán
příkaz starostky obce k provedení inventarizace v zařízeních ve vlastnictví
obce. Byla jmenována hlavní inventarizační komise a do dílčích
inventarizačních komisí jmenováni zastupitelé nebo zaměstnanci , kteří se
zúčastní provedení inventarizace v Základní a Mateřské škole v Poniklé,

v Drobných službách, na Obecním úřadu v Poniklé a v Domě s pečovatelskou
službou.
Jednotliví zastupitelé byli seznámeni, do kterých konkrétních
zařízení se mají dostavit k provedení inventarizace.
Zastupitelstvo obce vzalo informaci na vědomí.
Ad 6) Návrh rozpočtu obce Poniklá – rozpočtové provizorium –
rozpočtové změny
Rozpočet obce na rok 2005 se nepodařilo k dnešnímu dni
zastupitelstvu předložit. Podle informace Krajského úřadu, mohou obce
předkládat schválené rozpočty až do konce května příštího roku. Požadavky
od jednotlivých organizací a zařízení jsou pouze ojedinělé. Rozpočet pro příští
rok by měl především obsahovat výdaje na rekonstrukci školní jídelny
a odstranění závad zjištěných z hygienické kontroly. Rovněž tak vybavení
jednotlivých tříd je stanoveno příslušnými předpisy – židle a lavice do jedné
třídy pořídíme od 50 do 60 000,-Kč. Předběžné výdaje pro rok 2005 by měly
orientačně obsahovat:
- rekonstrukce školní jídelny
500 000,--Kč
- vybavení minimálně dvou tříd nábytkem
120 000,--Kč
- rekonstrukce chlapeckých záchodků
200 000,--Kč
- zahradní nábytek mateřská škola
20 000,--Kč
- pokračování v oplocení hřbitova v Poniklé
100 000,- Kč
- opravy místních komunikací
500 000,--Kč
- výměna autobusové čekárny transformátor
40 000,--Kč
- projektové dokumentace vodovod
120 000,--Kč
- ČOV odbourání fosforu
180 000,--Kč
- prameniště Nová Ves
80 000,--Kč
- přeložení cesty Janeček 2833/2
100 000,--Kč
- projekt zateplení mateřské školy
100 000,--Kč
- pokračování Územního plánu
250 000,--Kč
- přístavba smuteční síně
80 000,--Kč
- vybavení PC (starostka, účetní)
40 000,--Kč
Tento přehled informativní a jistě bude inspirací k dalším návrhům
na zařazení nebo vyřazení z rozpočtu. I přesto, že jsme splatili tři úvěry, zbývá
doplatit hypoteční úvěr na Dům s pečovatelskou službou ve výši
3 300 tis.korun. Splátky pro rok 2005 budou ve výši 120 000,-Kč a úroky
205 300,--Kč.

Rozpočtové provizorium
Vzhledem k tomu, že zastupitelstvo obce již v letošním roce nový
rozpočet pro rok 2005 neschválí, je nutné schválit pro první čtvrtletí roku
2005 rozpočtové provizorium.
Návrh:
Rozpočtové provizorium pro první čtvrtletí 2005 se schvaluje ve výši
příjmů a výdajů I.čtvrtletí roku nejvýše však pro příjmovou stránku ve
výši 3,5 mil. korun a ve výdajové části ve výši 3 mil. korun.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Rozpočtové změny
Od 23.srpna do 5.listopadu t.r. došlo k několika změnám
v rozpočtovém plánu, především obdržením neinvestičních dotací na školství
ve výši 1 703 664,--Kč a úhradou ztrát obcí na území KRNAP ve výši
4 180,-Kč. Tyto příjmy byly poskytnuty na přímé výdaje v Mateřské škole ve
výši 306 675,-Kč a v Základní škole ve výši 1 396 989,-Kč. Částka 4 180,-Kč
byla vynaložena za služby na ČOV. Dále zastupitelstvo obce souhlasilo, aby
další rozpočtové změny , které nastanou v průběhu měsíce prosince,
schvalovala rada obce.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Prodej pozemků
A: Ing.Milan a Eva Jaklovi, Poniklá 67 - Manželé Jaklovi vybudovali garáž
částečně na pozemku obce. Při výstavbě bylo minulým vedením přislíbeno, že
před kolaudací stavby bude vyhotoveno geometrické zaměření a část obecní
parcely bude stavebníkům odprodána. Jedná se o celkovou výměru 30 m2 za
cenu stavební parcely, tj. za 50,-Kč/m2. Zároveň s touto smlouvou by měla
být směněna část obecní cesty vedoucí nad objektem Doležalových za
pozemek Doležalových. Tzn., že obec vykoupí od Doležalů 128 m2 za cenu
20,-Kč/m2 a Doležalovi vykoupí od obce 168 m2 za cenu 20,-Kč/m2. Tyto
výměny budou řešeny jednou kupní smlouvou.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
B: Manželé Ladislav a Jana Václavíkovi, Poniklá 447 – žádost o odkoupení
obecního pozemku č. 133 v k.ú. Přívlaka. O tento pozemek žádali již zhruba
před 10 lety s odůvodněním, že se zde nachází vodní zdroj pro jejich objekt.
Zastupitelé tehdy prodej odmítli, neboť žadatelé neměli k pozemku žádný
přístup. Všude kolem byli cizí pozemky. V současné době manželé
Václavíkovi již vlastní parcely v okolí a mají k pozemku přístup. Jedná se
o parcelu, kterou žadatelé desítky let obhospodařují a pro obec není
významná. Prodej RO doporučuje za cenu 5,--Kč/m2.

Hlasování: pro 14

proti 0

zdržel se

0

C: Manželé Zdeněk a Lenka Donátovi, Radíkovice 14 – vlastní rekreační
objekt na Přívlace čp. 376. Žádají o odprodej obecního pozemku č. 1001,
který se nachází v sousedství jejich parcel č. 999 a 1000 v k.ú.Přívlaka. RO
odprodej doporučuje za cenu 5,- Kč/m2.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
D: Správa KRNAP Vrchlabí – žádost o úplatný převod cesty č. 2938
v k.ú.Poniklá z důvodu její nutné opravy, zvláště pak nutnost zatrubnění
potoka, který se vylévá přes cestu. Vzhledem k tomu, že Správa nemůže
investovat prostředky do cizích nemovitostí, dotazuje se na možnost
odkoupení. Zastupitelstvo vyslovilo obavu, že prodejem cesty se může
znemožnit přístup k majetkům ve vlastnictví fyzických i právnických osob.
Správa KRNAP se tak chová, že cesty ve svém vlastnictví pak opatří závorou.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce jednáním se Správou v tom smyslu, že
obec odprodá cestu za symbolickou 1,-Kč s tím, že nový majitel ponechá tuto
cestu veřejně přístupnou.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
E: Manželé Milan a Hana Hilmarovi, Poniklá 311 – žádost o zakoupení 1/10
parcely č. 380/31 v k.ú. Poniklá. Jde o část komunikace, na které mají svůj
zakoupený podíl manželé Anna a Josef Pelcovi, Lenka a Patrik Pelcovi
a Radim Kučera. Doporučená cena je 5,-Kč/m2
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Ad 8) Různé:
A: Vyúčtování nákladů vynaložených na oslavy 650 let.
V rozpočtu obce byla ve výdajích schválena částka 100 tis.korun. Díky šeku
na 3 tisíce US dolarů , věnovaných paní Jarmilou Maioranou, a dalším
příspěvkům včetně veřejné sbírky, nebyly plánované výdaje překročeny.
Celkové příjmy dosáhly 153 237,-Kč, celkové výdaje 238 340,-Kč. Mezi
nejvyšší výdaje patřilo pořízení vlajky a znaku (50 000,-), tisk Pamětních listů
(35 000,-) pronájem podia (23 000,-), divadlo Klauniky Brno včetně
ohňostroje (23 000,-), občerstvení (12 000,-) pamětní mince (12 000,-),
upomínkové předměty (24 000,-). Veřejná sbírka byla nadřízeným orgánem
překontrolována a uzavřena.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
B: Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s pořízením nové verze Průzkumů
a rozborů Územního plánu obce Poniklá. Na základě požadavků obce

a občanů, bylo do plánu zahrnuto prozatím 57 změn. Tyto změny budou dále
projednávány se všemi dotčenými orgány státní správy a výsledky budeme
znát v průběhu prvního pololetí příštího roku. Doporučuje se
všem
zastupitelům, aby se ve vlastním zájmu seznámili se zpracovanými Průzkumy
a rozbory a aby ještě, pokud je čas, se k Územnímu plánu vyjádřili. Je
k nahlédnutí u paní starostky. Poslední požadavky a změny se mohou podávat
na obecní úřad ještě do konce tohoto roku.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
C: Zastupitelům byl předložen dílčí Zápis z přezkoumání hospodaření obce
za období od 1.1.2004 do 30.9.2004. Nedostatkem zjištěným kontrolou bylo
upozornění na opožděné schválení rozpočtového provizoria na rok 2004, které
mělo být přijato před datem 31.12.2003. Jiné nedostatky nebyly shledány.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
D: TOP Realitní kancelář z Jablonec nad Nisou předložila Mandátní smlouvu
na vypracování prohlášení vlastníka a následné vyhotovení kupních smluv o
převodu vlastnictví jednotek v bytových domech čp. 320, 321 a 412. Jedná se
stejnou kancelář, se kterou měla obec smlouvu v I.vlně privatizace bytů.
Odměna za vypracování je ve stejné výši. Zastupitelstvo obce smlouvu
schvaluje.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
E: Ladislav Hulej, Poniklá 276 – předkládá ZO žádost o prominutí 10%
navýšení ceny bytu. Pan Hulej nedodržel termín splatnosti Kupní smlouvy
o převodu vlastnictví bytové jednotky, který vypršel 31.srpna 2004. Od tohoto
data se cena bytu zvýšila o 10% z ceny odhadní tj. o 28 840,-Kč, celkem na
99 910,-Kč. Zastupitelé obce zamítají podanou žádost, neboť žadatel měl
dostatek časového prostoru k vyřízení svých záležitostí.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
F: Vodohospodářské služby RT, Vrchlabí – podání zprávy k požadavkům
zastupitelstva z 22.9.2004 ve věci vodojemu „Preložka“, prameniště v Nové
Vsi, propadlé kanalizace mezi čp. 266 a čp. 267, účtováním návštěv na ČOV
a dalšími záležitostmi vodovodu a kanalizace.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Ad 9) Diskuze
Pan Řehořek – v jakém stavu je studánka pod Jaklovými, zda je možné již
odebírat vodu. Pan Radomír Šír sdělil, že celá původní stavba byla propadlá,
nyní se kopalo do hloubky, navezl se jíl k utěsnění stěn. Prostor je

nedodělaný, protože zatím nebyl čas na dokončení. Voda však již teče tam,
kam má a také jí je dostatek.
Paní Alžběta Holubcová – nechť zastupitelé zváží odprodej cesty na Zabylém,
protože je potvrzeno, že noví majitelé pak zakazují používání těchto
nemovitostí. Dále se zeptala na veřejné osvětlení u domu čp. 37.
Pan Hejral – poukázal na kritický stav silnice III.třídy na Jilem, kde není
možno již ani běžně projet osobním vozem. Podle dostupných informací má
být zahájena na Přívlace těžba dřeva, která bez omezení tonáže zničí silnici
totálně. Navrhuje upozornit správce komunikace na tyto okolnosti a pokud by
se komukoli přihodilo poškození vozidla vinou špatného technického stavu
silnice, pak by neměli řidiči váhat s přizváním dopravní policie a škodu
uplatnit.
Pan S.Nechanický – připojuje se ke kritice stavu silnice na Jilem. Konkrétně
u jeho domu je taková boule, kterou řidiči již objíždějí a najíždějí tak těsně
k jeho nemovitosti.
Pan Čížek – podle sdělení člena Rady kraje pro dopravu, pana ing. Macha, je
stále tendence KÚ v předávání těchto silnic III.třídy do vlastnictví obcí.
Připojuje se k návrhu pana Hejrala, aby řidiči, pokud si poškodí automobil,
nahlásili škodu dopravní policii.
Paní Kadavá – upozornila na tři nebezpečné propusti podél silnice III/28623
Poniklá-Jestřabí. Jedná se o propust v hoření Poniklé u transformátoru,
u kostela a nad Paulákem. Další dotaz byl na umístění překážkové dráhy na
faře (odpověděl pan Miloš Holubec).
Pan Mikolášek – usnesení RO č. 435: RO přijímá návrh Českého vysokého
učení technického na zpracování studie veřejného prostranství před základní
školou a rozvoj areálu HOMOLE. Kolik bude tato studie stát. V odpovědi
bylo vysvětleno, že se jedná o studijní práce vysokoškolských studentů
a pokud vyjíždějí mimo Prahu, účtují si cestovní náklady.
Pan Mikolášek – když se jednalo o možnosti osvětlení sjezdovky, bylo mu
sdělováno, že je vše instalováno již na hlavní trase a nemusí se jinde kopat.
Nyní jsme byli svědky toho, že se kabel se sloupy pro osvětlení vybudoval
úplně mimo trasu. Chce znát proč a kolik to stálo. Bylo odpovězeno, že
skutečně existují kabely a jsou vedeny po stávajících sloupech lyžařského
vleku, ale tyto kabely jsou pro instalaci takového osvětlení, které by bezpečně
osvětlovalo sjezdovku, nedostatečné. Navíc se s umísťováním osvětlení na
sloupech vleku upouští, neboť po zkušenostech z okolních sjezdovek
chvěním sloupů při jeho provozu praskají žárovky. Po dalších konzultacích se
rovněž potvrdilo, že vzdálenost jednotlivých sloupů LV je neúměrně dlouhá
a osvětlení by bylo nedostatečné. Proto se rozhodlo k položení nového
osvětlení. Faktury za práce včetně materiálu 117 500,-Kč.

Pan Mikolášek – proč rada obce zamítla nabídku rychlého občerstvení
u koupaliště nabízené panem Knobem a jak je zajištěno u pana Šíra. Bylo
odpovězeno, že pan Šír se osobně zúčastnil jednání rady obce které slíbil
zajištění rychlého občerstvení v suterénu svého penzionu včetně zajištění
sociálního zařízení. Tento jeho příslib však není zatím smluvně ošetřen.
Pan Mikolášek – je nutné co nejdříve uzavřít smlouvu s panem Šírem,
a pokud by smlouvu nepodepsal, pak nevidí důvod, proč by se neměla dát
příležitost jiným zájemcům.
Paní Kadavá – přimlouvá se za zajištění této služby u lyžařského vleku.
Pan Radomír Šír – připomněl, že v loňském roce nebyly žádné problémy se
sociálním zařízením, které fungovalo každý den po celou sezónu a rychlé
občerstvení bylo na letošní sezónu přislíbeno.
Pan Mikolášek – v letní sezóně tomu tak nebylo a pan Šír měl záchodky
zavřené. Musí si uvědomit, že když využívá výhod, které mu z místa penzionu
plynou, protože v létě je tu koupaliště a v zimě lyžařský vlek, pak by měl
spolupracovat a dodržovat sliby, které však neplní.
Paní A.Holubcová – je to smutné, když přicházejí hosté z koupaliště a ztěžují
si, že s nimi pan Šír jedná velice neomaleně. Obec tak přichází o návštěvníky
vinou neuváženého jednání.
Pan Čurda – dotaz na příjezdovou cestu ke „mlejnu“. Jezdí se tam po bývalém
hřišti. Bylo odpovězeno, že tam žádná příjezdová cesta není, ale majitelé
„mlejna“ mají zakoupenou svoji část parcely, coby příjezdovou parcelu,
kterou však zatím nepoužívají.
Ad 10) Návrh na usnesení a závěr
Návrh na usnesení přednesl pan ing. Petr Plichta a přílohou tohoto
zápisu.
Hlasování: pro 14
proti 0
zdržel se 0
Závěrem paní starostka poděkovala zastupitelům za jejich práci a popřála
klidné a spokojené Vánoce.

USNESENÍ
z 15.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 22.listopadu 2004 v pohostinství „U Floriána“
od 16.00 hodin
Schvaluje
-

Program jednání.

-

Ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele.
Zprávu o činnosti rady obce za období od 27.září 2004.
Změnu obecně závazné vyhlášky č. 4/1998 o vytvoření a použití
účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce.
- Zaslání písemného vyjádření Ministerstvu pro místní rozvoj
k finanční situaci obce.
- Doplacení refinančního úvěru ve výši 956 000,-Kč ze zůstatku
zvláštního účtu z privatizace bytového fondu.
- Rozpočtové provizorium pro období I.čtvrtletí 2005 na úrovni
příjmů a výdajů I.čtvrtletí roku 2004, nejvýše však 3,5 mil.
v příjmové a 3,0 mil ve výdajové části.
- Prodej obecní parcely č. 90/1, části i) a 2989/1 části d) v k.ú.
Poniklá, o celkové výměře 30 m2, manželům Milanu a Evě
Jaklovým, Poniklá 67, za cenu 50,-Kč/m2.
- Prodej obecní parcely č. 2989, části a) a parcely č. 90/1, části
j) v k.ú.Poniklá, o výměře 168 m2, paní Haně Smolařové z Úpice,
Jaroslavě Dvořákové z Pardubic a Věře Fenglové z Ústí nad
Labem, za cenu 20,-Kč/m2.
- Odkoupení stavební parcely č. 33 části f) v k.ú.Poniklá,
o výměře 128 m2 v k.ú.Poniklá, od Hany Smolařové z Úpice,
Jaroslavy Dvořákové z Pardubic a Věry Fenglové z Ústí nad
Labem, za cenu 20,-Kč/m2.
- Prodej obecního pozemku č. 133 v k.ú. Přívlaka, manželům
Ladislavu a Janě Václavíkovým z Poniklé čp. 447, za cenu
5,-Kč/m2.
- Prodej obecní parcely č. 1001 v k.ú. Přívlaka, manželům
Zdeňku a Lence Donátovým z Radíkovic, za cenu 5,--Kč/m2.
- Prodej 1/10 obecní parcely č. 380/31 v k.ú.Poniklá, manželům
Haně a Milanu Hilmarovým z Poniklé čp. 311, za cenu 5,-Kč/m2.
- Uzavření Mandátní smlouvy s TOP Realitní kanceláří
z Jablonce nad Nisou pro II.vlnu privatizace obecních bytů.
- Rozpočtovou změnu , spočívající v navýšení příjmů ve výši
1 707 844,-Kč (z toho 1 703 664,--Kč školství a 4 180,-Kč
kompenzace ztrát obcí na území KRNAP).
- Rozpočtovou změnu , spočívající v navýšení výdajů ve výši
1 707 844,-Kč ( z toho 1 396 989,-Kč pro ZŠ, 306 675,-Kč pro MŠ
a 4 180,-Kč pro ČOV).

Bere na vědomí
-

Oznámení o zaplacení refinančního úvěru, z prostředků
získaných prodejem bytových jednotek v I.vlně privatizace, ve
výši 1 628 000,--Kč.
- Oznámení o doplacení investičního úvěru, z prostředků
získaných prodejem bytových jednotek v I.vlně privatizace, ve výši
740 000,--Kč.
- Oznámení o částečné úhradě dlouhodobého refinančního úvěru,
z prostředků získaných prodejem bytových jednotek v I.vlně
privatizace, ve výši 1 300 000,--Kč.
- Příkaz starostky obce k provedení inventarizace k 31.12.2004
v zařízeních v majetku obce Poniklá.
- Návrh akcí k zařazení do rozpočtu obce pro rok 2005.
- Předložení příjmů a výdajů vynaložených na oslavy 650 let
obce Poniklá.
- Oznámení o zpracování Průzkumů a rozborů nového Územního
plánu obce Poniklá.
- Dílčí zprávu o přezkoumání hospodaření obce za období od
1.1.2004 do 30.9.2004.
- Protokol z kontrolního zjištění provedeného Krajskou
hygienickou stanicí v příspěvkové organizaci Základní škola
Poniklá.
- Zprávu obstaratelské firmy VHS RT-Richard Trkan Vrchlabí
o stavu vodovodů a ČOV ve vlastnictví obce Poniklá.

Zamítá
-

Žádost pana Ladislava Huleje z Poniklé 276 o prominutí
10% navýšení ceny bytu.

Ukládá
-

Všem zastupitelům obce seznámit se s předloženým Průzkumy
a rozbory nového Územního plánu obce Poniklá.
- Starostce obce zveřejnění rozpisu schváleného rozpočtového
provizoria po příslušných paragrafech v místním zpravodaji.
- Starostce obce zveřejnění nákladů vynaložených na osvětlení
lyžařského vleku.

Ruší
-

Usnesení zastupitelstva obce č. 100 ze dne 18.června 2003.

Pověřuje
-

Radu obce provedením nezbytných rozpočtových změn během
měsíce prosince 2004 za předpokladu, že s veškerými změnami
bude ZO seznámeno na jeho nejbližším veřejném zasedání.
- Radu obce jednáním o podepsání Smlouvy na zajištění rychlého
občerstvení u lyžařského vleku HOMOLE, nejpozději do
30.11.2004.
- Radu obce jednáním se Správou KRNAP o prodeji cesty č. 2938
v k.ú.Poniklá, za cenu 1,--Kč, za podmínky ponechání cesty jako
veřejné.

Rozpočtové provizorium pro I.čtvrtletí 2005 v tis.Kč
PŘÍJMY
Daň z příjmu FO
Daň ze SVČ
Daň z příjmu PO
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za odpad
Poplatek ze psů
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace
Vodné, stočné
Bytový fond
Pozemky
Neinvestiční dotace
Celkem

400
2000
600
650
150
10
80
70
170
120
50
1000
3500

VÝDAJE
Místní komunikace
130
Vodné,stočné
300
Základní škola
200
Mateřská škola
100
Zpravodaj
10
Byty
250
Veřejné osvětlení
60
Odpady a DS
200
Dům s peč. službou
200
Zastupitelstvo obce
100
Státní správa
450
Neinvestiční dotace
1000
Celkem
3500

Výzva

pro vlastníky a uživatele pozemku v obci k odstranění nebo
okleštění stromoví a jiných porostů
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4 h) zákona 458/2000 Sb.
vyzýváme všechny vlastníky a nájemce pozemků, na nichž se nachází
venkovní vedení elektrických rozvodných sítí, k odstranění nebo okleštění
stromoví a jiných porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení
i bezpečnost osob v blízkosti zařízení.

Podle ustanovení citovaného Energetického zákona a souvisejících
norem se nesmí žádná část ovocných a okrasných stromů (větví i kmenů)
přiblížit k vodičů vedení nízkého napětí na vzdálenost menší než 1 metr u
holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů a závěsných kabelů. U
vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry od holých vodičů.
U lesních porostů, kde se za dobu života stromů nesbírají jejich plody a
neprořezávají se koruny, jsou nejmenší dovolené vzdálenosti i při vychýlení
stromů větrem u vedení nízkého napětí 1 metr u holých a 0,3 metru u
izolovaných vodičů a závěsných kabelů. U vedení vysokého napětí jsou
nejmenší vzdálenost 2 metry u holých vodičů.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je
možno pěstovat porosty do maximální výšky 3 metry a po jedné straně
elektrického vedení je třeba udržovat pruh 4 metry široký pro zachování
přístupu a příjezdu vozidel.
Odstranění nebo okleštění porostů je nutné zajistit do konce
vegetačního období (tj. 31. 3.) Pokud nebude dodržen termín, provede
potřebné práce energetická společnost vlastními prostředky.
Obecní úřad v Poniklé upozorňuje, že stejné podmínky pro odstranění
stromoví platí i pro vedení drátů veřejného osvětlení.
Bližší informace v případě potřeby poskytnou zaměstnanci
Východočeské energetiky, a. s. služebny Semily, tel. 481 622 522.

Výsledky voleb do zastupitelstev krajů 2004 – Poniklá
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů:
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku celkem:
Procentní účast voličů:

961
310
310
308
32,25

Číslo 26 – Občanská demokratická strana: 78 hlasů celkem
Přednostní hlasy: Richter 13, Červenka 8, Pěnička 6, Vavřina 3, Skokan 3,
Polák 2, Bittner 2, Zika 1, Malena 1, Halberstadtová 1, Nastič 1, Pavlů 1
Číslo 8 – Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová: 77
hlasů celkem
Přednostní hlasy: Čížek 48, Nosek 40, Krausová 30, Benešová 15, Jiran 10,
Mejsnar 5, Šír 5, Lukeš 4, Nosek 4, Škola 1, Rákosová 1, Halama 1, Petrilák
1, Polanecký 1, Maděrová 1

Číslo 54 – Komunistická strana Čech a Moravy: 71 hlasů celkem
Přednostní hlasy: Picková 15, Deml 13, Vondruška 8, Jón 6, Čížek 5, Svatek
3, Svoboda 2, Vidnerová 2, Hrubý 2, Tita 1, Nováková 1, Panc 1, Bukvicová
1, Šedivý 1, Nápravník 1, Brugr 1, Kroupa 1, Šeba 1, Hájek 1

Poděkování.
KDU-ČSL v Poniklé děkuje všem občanům za projevenou důvěru ve
volbách do KZ. Od prvního místa v obci nás dělil jeden jediný hlas ( ODS –
78 hl., KDU-ČSL 77 hl., KSČM – 71 hl.).
Výsledky v semilském regionu jasně překonaly celo krajský průměr –
9,53%, ale přesto to nestačilo, abychom v KZ získali byť jen jedno křeslo. Do
5% hranice nám chybělo 0.66% což představuje 687 hlasů. Nezískali jsme
potřebný počet hlasů ve zbývajících regionech – Česká Lípa – 3,50%,
Jablonec nad Nisou – 3,30% a v Liberci pouze 2,55% !!!
Pokud se nám nepodaří oslovit velká města – Liberec, Turnov, Jablonec nad
Nisou a Českou Lípu nemáme šanci ani v příštích volbách. A tím ztrácíme
možnost se spolupodílet na rozhodování v kraji. Je to škoda, protože právě
naši zastupitelé v minulém krajském zastupitelstvu se nemalou měrou podíleli
na neuzavření střední textilní školy v Jilemnici, kdy osobně intervenovali na
ministerstvu školství. Též mají značný podíl na opravách komunikací v našem
regionu, kde se především v posledních letech přece jen našli peníze na
zafinancování některých oprav.
Přesto ještě jednou díky Vám všem za projev sympatií. Závěrem mi
dovolte, abych Všem občanům popřál klidné prožití Vánoc a vše nejlepší –
hlavně hodně zdraví v roce 2005.
Jaroslav Čížek

Představitelé Libereckého kraje
Představujeme Vám zástupce Libereckého kraje zvolené na
ustavujícím zasedání dne 10.prosince 2004:
Petr Skokan (ODS) – hejtman Libereckého kraje,
Ing. Karel Dolejší (ČSSD) – náměstek pověřený vedením ekonomického
resortu,
Radim Zika (ODS) – náměstek hejtmana pověřený vedením resortu rozvoje
venkova, zemědělství a životního prostředí,
Mgr. Petr Doležal (ODS) – náměstek hejtmana pověřený vedením resortu
školství, mládeže, tělovýchovy a sportu,

Ing. Antonín Schäfer (ODS) – náměstek hejtmana pověřený vedením resortu
kultury, památkové péče a cestovního ruchu,
RNDr.Vít Příkazský (ČSSD) – člen rady pověřený vedením resortu
hospodářského a regionálního rozvoje,
Mgr. Vladimír Richter (ODS) - člen rady pověřený vedením resortu
dopravy,
MUDr. Jaroslav Krutský (ODS) – člen rady spověřeny vedením resortu
zdravotnictví,
MUDr. Hana Mildeová (ČSSD) – členka rady pověřená vedením resortu
sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin.

Nedostalo se do Pamětních listů
Masarykova letecká liga v Poniklé 1931 – 1938.
Jak moje paměť asi daleko nazpět sahá, tu chci částečně napsat.
Masarykova letecká liga byla utvořena mezi rokem 1931 – 1933. Přesný
datum nepamatuji. První zájemci a zakladatelé byli Josef Jindřišek (Kryšpín),
Bohuslav Holubec (Venclů), Chlum Václav (starší), Nechanický Jan
(Kopalů). Další létající členové byli Šimek Vláďa, Koudelka František
(Verškovský), Skalský Bohumil (Krejčů), Řehořek Štěpán, Novotný Václav
(krejčí), Skála (roubenky Křížlic), Pičman Josef. A z Jilemnice Moravec,
Vancl a instruktor Pitterman, který měl v bezmotorovém létání třetí stupeň
letce. Velká většina asi mimo dvou už nežije. To byli členové, kteří se
zúčastňovali výcviku v létání. Jinak členové byli ještě Pavel Kynčl, Bartoň (ze
škvárovny), Bartoš (drogista), Zdeněk Horáček, Mayer vrchní č., Linke
František, Kozák a snad ještě více. Ze začátku to byli jen schůze a porady.
Během času se zjistilo, že „fy Baťa“ vyrábí a nabízí kluzáky zn. „Zlín VII“
a pro první kupce to bylo jen za režijní cenu 700 Kč, později pak za 1200 –
1600 Kč. Tak jsme se usnesli, že ho koupíme a složili jsme se na to. Potom na
to jsme pořádali 3 divadla „U Englerů“ a 2 bály u Holubců a jedny závody na
lyžích, abychom si vydělali na půjčené peníze. Také jsme museli koupit
gumové lano na vymršťování a to stálo kolem 1000 korun. Přesnou cenu již
nepamatuji. Kluzák jsme měli porůznu uskladněný někde po stodolách. Musel
se vždy rozmontovat, to bylo snadné, a pak zase smontovávat před létáním.
Létalo se jen na podzim, kdy nebylo už žádné obilí na polích. Létali jsme
nejprve z pod „Stráňky“ a později ze Stráňky nad Poniklou jen tak pár metrů
při zemi. Později jsme vyšli nahoru k trigonometrii a mezi Krejčovým
a Kocourkovým hájkem jsme létali. Byl tam pěkný malý svah. Když jsme
létali dole pod Stráňkou, tak Vláďa Šimek to trošku natáhl a doletěl asi 5 m
nad zemí až tam, kde je hřiště. Druhý větší let udělal Bohumil Skalský od

Krejčova hájku až nad „Plůchovce“ do řepy. Letěl asi ve 20 – 25 m nad zemí
a dobře přistál. Třetí větší let udělal Nechanický směrem nad „Doleček“ asi
v 10 metrech. Jednou, když byl nárazový vítr, nechtěli jsme létat
a Nechanický mermomocí chtěl, že je na pořadí. Tak jsme to zkusili dole pod
„Stráňkou“ na Krejčově poli. Ale při vymrštění to trošku natáhl více a vítr ho
podebral a on vyletěl asi do 10 metrů a obrácený spadl přímo na příď kluzáku.
Nic se mu nestalo, jen byl vyjukaný a pak na to více nelezl. Kluzák byl hodně
poškozený. Slíbil, že nám to vynahradí, ale nic nám na opravu nedal. Stálo to
přes 300 Kč. Něco podobného se stalo Skálovi u Krejčova mlází, které bylo
asi 15 leté. Vítr ho také obrátil a on také sletěl asi z 10 metrů po hlavě do
smrčí a zůstal tam viset hlavou dolů bez porušení. Každý byl vždy připoután
popruhem. To bylo velká havárie pro nás. Byli jsme všichni zaraženi. Oprava
stála přes 600 Kč. Vše se opravovalo u Vendů v truhlárně. Také jsme udělali
dva letecké dny i s modeláři nahoře u trigonometru na „Plůchově“ roli.
Pozváni byli Vrchlabáci, kteří přijeli s větroněm a Mladoboleslaváci
s větroněm. To bylo roku 1936. Návštěva občanů byla veliká a počasí ideální.
To jsme vydělali a mohli jsme zaplatit postavený hangár „Pod křížem.“ Prkna
a dříví na trámky nám nechal přítel, Pavel Kynčl, za přijatelnou cenu. Plech
na střechu jsme měli z bělidla v Jablonci, ze sudů po vápně a barvách a pan
Frant. Farský klempíř nám to připravil a pokryl za přijatelnou cenu ba ještě
méně. Pracovali jsme vždy na tom brigádnicky jak kdo mohl. Střecha se pak
natřela térem, protože plech byl rezavý.
To vše vydrželo do okupace. Po okupaci nám to Vrchlabští Němci vše
sebrali a hangár rozbourali a vše odvezli. Zbyly nám jen betonové rokle pro
útěchu. Smutně se člověk na ty rokle dívá ještě dnes, zarostlé v trávě. To si
vzpomíná na ty krásné časy, na ty neděle, když jsme se vždy ráno někde
všichni sešli a po přátelsku pohovořili. Jen škoda, že už více pamětníků
nežije.
Z pamětí pana Pavla Kynčla

Klub důchodců informuje
Důchodci se sešli ve středu 24.listopadu 2004 v zasedací místnosti
Obecního úřadu k pravidelné schůzce.
Celý program byl věnován vzpomínce na 66.výročí okupace Poniklé
a Přívlaky dne 24.11.1938 (byl to čtvrtek).
Po přivítání přítomných panem Koudelkou byla přednesena báseň
„Zrazené hory“ od Vojtěcha Kobra. Poté následovala báseň, psaná 14.2.1945
neznámým autorem z Přívlak. Byla otisknuta „Pod horami“ březen-duben
1977.

Potom byly čteny vzpomínky pana Václava Pičmana na založení
obecní knihovny v roce 1920, o její činnosti pro veřejnost až po smutný zánik
knihovny po okupaci obce koncem roku 1938 a dalších opatřeních začátkem
roku 1939. Otištěno „Pod horami“ č.7/1971. Následoval obšírný článek
o záboru Poniklé dne 24.11.1938 a jeho dopadu na život občanů. Autorem
článku je Josef Palas. Otisknuto „Pod horami“ listopad-prosinec 1978
a leden-únor 1979.
Po přečtení se rozproudila široká debata k obsahu článků s osobními
smutnými i veselými příběhy a zážitky přítomných z tohoto období.
Jindřich Kubín

Vážení spoluobčané!
Blíží se očekávané svátky vánoční, rozloučení se starým rokem a přivítání
roku nového. Tyto oslavy probíhají za doprovodu ohňostrojů, světlic, petard
atd. Tím se také zvyšuje nebezpečí úrazů a škod na majetku. Nemohu
neupozornit na opatření k co největší bezpečnosti: Zábavná pyrotechnika musí
být opatřena českým návodem na obsluhu, který by si měl každý přečíst
a s maximální opatrností a rozvahou pyrotechniku používat. Tyto výrobky
nepatří do rukou dětem a opilým lidem.
V naší podhorské vesnici je značná část zástavby z původních roubených
chalup a stodol. Tyto objekty jsou po požární stránce nejzranitelnější. Není
proto divu, že majitelé těchto nemovitostí žádají jednotku SDH o ochranu
nemovitostí. Na tyto žádosti musím reagovat: Není možné, aby členové
výjezdového družstva byli v těchto slavnostních dnech rozptýleni po
chalupách v katastru obce Poniklá. Nejednou se stalo, že v období vánočních
svátků jsme vyjížděli k události i mimo ves. Jednotlivý hasič toho sám bez
techniky mnoho nezvládne a coby pozorovatele situace ho může nahradit
majitel nemovitosti. Členové družstva jsou většinou z blízkého okolí hasičské
zbrojnice. Prioritou je, aby v případě poplachu dorazili co nejrychleji ke
zbrojnici, odkud se vyjíždí k události.
Vážení spoluobčané, přeji Vám a Vašim rodinám krásné prožití
vánočních svátků a radostný vstup do nového roku prožitý bez úhony na
zdraví a majetku.
Miloš Holubec,velitel SDH Poniklá

Preventivní protipožární prohlídky 2004
Dne 1.listopadu 2004 byly provedeny dohlídky o odstranění závad

zjištěných při preventivních protipožárních prohlídkách. Z dvaceti zjištěných
závad byly odstraněny pouze dvě.
Celkem bylo navštíveno 358 objektů, z nichž bez zjevných závad bylo
247, se závadou 20, v 89 objektech byli majitelé nepřítomni, 2 majitelé
hlídku do domu nepustili.
Petr Holubec, preventista

105. výročí zahájení provozu na trati:
Martinice v Krkonoších – Jilemnice – Rokytnice nad Jizerou
7. prosince 2004 uplynulo již 105 let od jízdy prvního vlaku na trati
Martinice v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Uzlová železniční stanice
Trutnov ve spolupráci s Klubem historie kolejové dopravy (KHKD) Praha
pořádají ve dnech 30. 12. 2004 – 1. 1. 2005 jízdy zvláštních vlaků tentokrát na
trase Vrchlabí – Kunčice nad Labem – Martinice v Krkonoších – Rokytnice
nad Jizerou, tažených parní lokomotivou 354.7152, vyrobenou v roce 1917
První českomoravskou továrnou na stroje v Praze. Tato parní lokomotiva je
spolu s dalšími deseti v majetku KHKD. Souprava vlaku bude sestavena
z historických vozů a vozu bufetového. U příležitosti tohoto výročí bude
vydána publikace o historii jubilující trati.

Oprava silnice III/29065 – Přívlaka-Jilem (odpověď na žádost obce)
Obdrželi jsme Váš dopis, kde žádáte o opravu silnice do Vaší obce.
Krajská správa silnic Libereckého kraje disponuje pro opravy silniční sítě
omezeným množstvím finančních prostředků a to již řadu let. Zákon
13/1997 Sb. upravuje pořadí důležitosti silnic do třech kategorií a stejným
klíčem probíhá i financování oprav.
Zmíněná silnice patří do posledního pořadí bez autobusové linky,
svojí charakteristikou se jedná o cestu, která nevyhovuje dnešním
požadavkům na opravu a z toho důvodu neúnosné podloží způsobilo současný
stav.
V letošním roce jsou všechny finanční prostředky vyčerpány. V roce
2005 se pokusíme provést alespoň nejnutnější lokální opravy, tak jak to
finanční prostředky dovolí.
S pozdravem
Ing. Petr Erban, ředitel KSS LK

Oprava sillnice III/28623 Poniklá-Jestřabí
Od května do srpna probíhala rekonstrukce silnice v intravilánu obce
Poniklá. Jak to nakonec dopadlo víme všichni. Silnice mimo obce Poniklá
a Jestřabí zůstala v původním stavu. Obec žádala ještě alespoň o vyznačení
krajnic bílými pruhy, ale neuspěla. Nakonec jsme rádi, že po odstranění
patníků, byla instalována svodidla nad Paulákem. Obec jedná ještě o instalaci
svodidel pod sokolským hřištěm.

Komentář Severočeských komunálních služeb
k ceníku pro období od 1. ledna 2005 na zajištění sběru, svozu,
využití a odstranění komunálního odpadu
Cena se navyšuje vzhledem k navýšení zákonného základního
poplatku za ukládání odpadů na skládku o 100 Kč na tunu odpadu v souladu
se zákonem č. 185/2001 a navýšení vlastní ceny provozovatele skládky
zapříčiněné nárůstem cen pohonných hmot. Navýšená cena za odstranění ve
spalovně TERMIZO Liberec bude rovněž na úrovni navýšené ceny na
skládce. Další navýšení ceny pokrývá prokazatelný nárůst nákladů spojených
se sběrem a svozem odpadu v návaznosti na růstu ceny motorové nafty
a v návaznosti na běžnou míru inflace. Cena za odvoz popelnice se zvyšuje ze
35,-Kč na 38,-Kč (bez 19% DPH).Ceny za pronájem nádob se nemění.
Vzhledem k vysokým provozním nákladům při svozu směsného skla
(pouze výsyp zvonů) bylo nutné pro období příštího roku navýšit cenu
o 50,- Kč na výsypu a o 20,-Kč navýšit cenu výsypu nádoby PET lahví.
Oproti zvýšení cen výše uvedených služeb snižujeme cenu za zpracování
plastových obalů od nápojů zhruba o 7% a papíru o 5%. Ceny za pronájem
nádob se nemění. Cena pytle o objemu 110 l pro směsný komunální odpad se
zvyšuje ze 40,-Kč na 46,-Kč a o objemu 60 l ze 22,-Kč na 24,-Kč.
Sběr, svoz a využití nebo odstranění nebezpečných odpadů formou
ambulantního sběru zůstává nadále na stejné úrovni.
Zdeněk Faistaver, ředitel

Informační přehled nákladů na sběr a svoz odpadů v obci za rok
2004
Likvidace a skládkování komunálního odpadu

608 812,-Kč

Doprava kontejnerů
Nebezpečný odpad
Tříděný odpad, kovošrot
Pronájem nádob
C e l k e m náklady za rok 2005 (bez záruky)

31 971,-Kč
27 756,-Kč
-63 621,-Kč
30 051,-Kč
634 966,-Kč

Divadelní spolek J.J.Kolár se připomíná
Po divadelních prázdninách jsme se sešli v září, abychom začali
nacvičovat další hru.Tentokrát jsme vybrali pohádku „Vzbouření Hastrmana“
od Marie Kubátové. Pohádka je z Krkonoš je psaná krkonošským nářečím.
Další výhodou je, že jsme obsadili do rolí téměř všechny členy spolku, celkem
22.
Do spolku také přibyli noví členové, dva dokonce z Víchové nad
Jizerou. Kteří to jsou, to se nechte překvapit.
Protože je tato hra náročná na kulisy a rekvizity a je také těžké,
abychom se sešli všichni dohromady, nebudeme mít premiéru na Vánoce, ale
až na Velikonoce.
Všem přejeme pohádkové svátky bez zbytečných komedií a dramat.
Vaši herci a hérečky a všichni divadelníci

Vánoční pozdrav od Svazu postižených civilizačními chorobami
PRO KRÁSU STROMU NA NÁMĚSTÍ
Člověče, zastav se, podívej na tu krásu,
vánoční strom jako z pohádky.
Přišel k nám krásný sám, kouzlo Vánoc
mu vtiskne ozdob a svíček pán.
Zazáří krásou. Rozzáří dětská očka,
lásku a pokoj v duši každému z nás
kousek dá, aby srdce měla k sobě blíž.
Co to klepe na okénko, Štědrý večer se blíží.
Zas to kouzlo Vánoc spěchá lásku, zdraví dát.
Co si jen přát, lehce lehounce snížek padá,
na nebi září hvězda, hvězdička, plní tajná přáníčka,
aby do všech domovů přišlo štěstí, zdraví a láska,
aby děti na celém světě neměly hlad, mohly si spokojeně
a radostně hrát, aby celý svět byl bez válek.

Aby Nový rok 2005 byl šťastný, krásný a veselý
pro všechny lidi na této planetě.

Listy z kronik – 7. pokračování
Vánoce
To již v listopadu 1720 o nedělních odpoledních náboženských
cvičeních oznámil kaplan Korda, že přípravou k hodu božímu vánočnímu
budou čtyři týdny adventní připomínající nám dobu 4 tisíce let, která uplynula
od prvotního hříchu až k příchodu vykupitelovu a že adventními se nazývají
podle latinského slova adventus znamenající česky příchod a že za všedních
dnů budou se konat před svítáním zvláštní mše sv. ke cti Rodičky Boží zvané
rorate, poněvadž vstupní modlitba začíná slovem roráte, česky „rosu dejte
nebesa shůry a oblakové deště spravedlivého, otevři se země a vypuď
Spasitele“. Roraty se konají před úsvitem, protože ve tmách pohanských
bludů a ve tmě dědičného hříchu zasvitla lidu spása, když se narodila Panna
Maria „hvězda jitřní“. Kaplan Kord vyzýval své ovečky, aby se připravovaly
na výroční památku příchodu Páně na tento svět vroucí touhou a kajícností.
Středa sv. Barbory, 4. prosince se už za zasvěcený svátek nedržela,
jenom děti se na ni těšily i se jí strachovaly. To do stavení přišly nadělit dětem
tři bílé ustrojené Barborky s rozpuštěnými vlasy přes obličej to, co jim na
záhrobní strčila hospodyně do košíčků.
Zato pátek, 6. prosince, svátek sv. Mikuláše se držel jako den
sváteční, poněvadž sv. Mikuláš byl patronem mateřské fary hornobrannské
a pan kaplan Kord vedl tam do Horní Branné své farníky v procesí na pouť.
Večer dětem přišel nadělit Mikuláš v bílé plantě v papírové mitře a s vysokou
berlou v ruce, provázen čertem v obráceném kožiše s řetězem kol pasu
majícím, sazemi začerněném obličej. Ale i andělem v bílé plantě
a s rozpuštěnými vlasy přes pomoučený obličej. Dárky pro děti, jablíčka,
oříšky, křížaly, sušené švestky a marcipánového mikuláše obdrželi ještě na
záhrobní od hospodyně zároveň s odměnou pro sebe.
Svátek neposkvrněného početí P. Marie připadl letos na druhou neděli
adventní. Na štědrý den připadající letos 1720 na úterek, držel se půst až do
večera a farníci na mši sv. již slyšely od pana kaplana Korda, že svatý večer
hodu božího vánočního se nazývá proto štědrý, protože toho dne byl Bůh
k lidem nejštědřejší, dav jim svého syna, a proto mají být věřící sami k sobě
navzájem štědří.
K večeři chystala každá hospodyně podle starodávného zvyku
devatero postních jídel. Krupičnou kaši, hrách, hubovec, koláče, kroupy, jáhly
se zelím, hrušky se slívami, knedlíky a k pití odvar ze šípků syrobem slazený.

Pro štědrovečerní večeři prostřela hospodyně na stůl velký ubrus
a před každého postavila hliněnou misku, stupku a dřevěnou lžíci, aby si na
misku každý nabíral podle své chuti z devatera postupně přinášených jídel.
V čele stolu seděl hospodář, na lavici po pravici vejměník vedle menší
děti, po levici na židli hospodyně a děti starší, tak aby byl sudý počet
stolovníků.
Teprve po skončeném jídle se každý mohl podívat pod svou misku
a vzíti si svoji nadílku – stříbrný groš, dvou groš, čtyř groš i pěti groš jak kdo
si zasloužil prací i věkem. Se stolu hospodyně nic neodnášela, nýbrž přes
zbytky jídel na mísách a okřínech přehodila všecky čtyři cípy ubrusu a svázala
je v uzel a nechala na zítřejší božíhodový oběd. Bez daru nezůstal ani chlév
ani holý strom na zahradě.
Tu tajemnou, posvátnou noc mladé děvče třáslo bezem, vytahovalo
poleno z hromady a házelo střevíc přes hlavu, aby zvědělo tajemné určení,
koho, jakého, odkud a kdy se jí dostane muže.
Letos poprvé v dlouhé řadě desetiletí byl kostel plný, jak by jej nabil,
neboť půlnoční mši málokdo v Poniklé znal. Po mši v kostele se vše shrnulo
k jesličkám na vedlejším oltáři. Pamětníci vzpomínali, že takové jesličky tu na
horách při Krkonoši poprvé postavil v Rokytnici a pak v Jilemnici páter
misionarius jezuita Dirig o vánocích 1680.
Na jesličky s děťátkem, u nichž sošku P. Marie a sv. Josefa, osla
a volka, kolem nich rozestavěné pastýře a celý houf oveček se tehdy přišla
podívat celá Rokytnice ze zvědavosti.
K božíhodovému postnímu obědu posloužily dostatečné zbytky ze
štědrovečerního devatera z uzlu z ubrusu na stole ponechaného vyňaté
a některé hospodyní znovu v nístěji v černé kuchyni trochu povařené anebo
v roztopené peci trochu opečené nebo přihřáté.
Na druhý svátek vánoční na sv. Štěpána hned po mši svaté rozběhly
se děti ke svým kmotrům a kmotrám pro koledu.
Poslední den v roce na sv. Silvestra papeže šel každý ještě před
večerem do kostela. Pan kaplan Kord držel ohlášené slavné požehnání
a v pěkném kázání shrnul dobrodiní přijatá od P. Boha v uplynulém roce
a kantor Jan Fišara zpíval se žáčky Te deum laudamus na česko Tě Bože
chválíme.
O svátku Zjevení Páně či sv. Tří králů světil pan kaplan podle
církevních příkazů lidem vodu a křídu. Odpoledne pak doprovázen starším
i mladším kostelníkem a kantorem, chodili dům od domu kropiti je svěcenou
vodou, vykuřovati kadidlem a psáti nově posvěcenou křídou K + M + B +
1721. Za to dostávalo se panu kaplanovi koledy.

V roce 1894 píše mému dědečkovi na vojnu dopis a popisuje konec
roku jeho švagr. „Štědrý večer se odbyl u nás asi takto. Zasedli sme ku stolu
jak obyčejně, když přišlo na rozkrojování jablek, jak beru první jablko do
ruky tu jsem vzpomněl drahý Švagře na Tebe že asi sotva budeš mít tak
veselý Štědrý večer jako doma, nebo např. u nás když děti obdržely vánoční
stromek to bylo skákání a výskání, však ta radost dlouho netrvala svíčky
dohořely a šlo se spát, já šel jako obyčejně na půlnoční kde jsme vesele
zpívali narodil se a t. d.“
Hospodáři na statku si zapisovali, jak ten který rok se hospodařilo,
jaké bylo počasí atd. Takto se loučil s rokem 1920 Michal Holubec. „Tímto se
loučím s tímto rokem kterému děkuji za vše dobré, hlavně za zdraví a přeju
sobě jakož i celé rodině aby nás tento nastávající rok opět chránil ode všeho
zlého a kterého přivítáme s otevřenou náručí jemuž přejeme mnoho zdaru
a nastupujeme na práh roku 1921.“ Nejvíce nás tísní daně a různé poplatky.
Avšak všechno se trpělivě snáší, jen když nám Pán Bůh zdraví dopřeje neb je
nejcennější majetek a nejdražší klenot na světě a s tímto přáním také vstupuji
do nového roku“.
V roce 1951 napsal PhDr. V. Matauch, pro zpravodaj připravil M. Holubec

Pozvánka na koncert
SATORI
GAUDEAMUS
Vážení přátelé, stalo se již tradicí, že soubor SATORI pro vás každoročně
v tomto předvánočním čase připravuje adventní koncert. Ani letošní rok
nebude výjimkou. K této tradici v posledních letech patří i to, že zveme hosty,
kteří vystupují společně s námi. Letos přijal naše pozvání smíšený pěvecký
sbor GAUDEAMUS ze Světlé nad Sázavou. Budeme rádi, jestliže naše
pozvání přijmete i vy a přijdete si poslechnout adventní a vánoční písně,
odpočinout si od předvánočního shonu a načerpat sváteční atmosféru.
Kam? DO KOSTELA SV. JAKUBA V PONIKLÉ

Kdy? V SOBOTU 18. 12. 2004 V 18,00 hod
Těšíme se na společné setkání a přejeme Vám všem radostné, v klidu, zdraví
a pohodě prožité vánoční svátky a vše nejlepší do nového roku.
Půlnoční mše svatá se letos uskuteční ve 20.00 hodin v kostele
sv.Jakuba Většího.

Krátké zprávy, informace, poděkování,

inzerce

Oznámení o uzavření Mateřské školy Poniklá
Ředitelka mateřské školy oznamuje, že po dohodě s rodiči dětí, které
navštěvují toto zařízení, bude v době vánočních prázdnin od čtvrtka
23.prosince 2004 do neděle 2.ledna 2005 uzavřena.

Dárci krve rok 2004
Dne 25.listopadu 2004 se v Jilemnici uskutečnilo slavnostní předávání
zlatých a stříbrných plaket doktora Jánského. Toto ocenění je čestnou
odměnou za dobrovolné dárcovství krve. I Poniklá se může pochlubit
takovými osobnostmi, které dárcovství berou za samozřejmost a lidskou
povinnost.

Zlatá plaketa:

Stříbrná plaketa:

Dolenský Tomáš, Poniklá 302
Farský Bohumil, Poniklá 471

Ronová Barbora, Poniklá 302
Hlaváčová Viera, Poniklá 298

Blahopřejeme a děkujeme!

Výzva k předkládání žádostí z Fondu rozvoje bydlení v roce 2005
I v následujícím roce je obec připravena poskytnout žadatelům o
modernizaci, rekonstrukci nebo půdní vestavbu finanční půjčku z Fondu
rozvoje bydlení, který disponuje částkou 800 tis. korun. Žadatelé mohou žádat
do 28.února 2005. Pro rok 2005 byla vyhláška upravena a úrok byl snížen ze
7 % na 5 %.

Pojďte s námi cvičit
Sokol Poniklá nabízí ženám a dívkám skvělou kondici a radost
z pohybu. Vyberte si, které cvičení a kdy Vám nejlépe vyhoví.

Každé pondělí od 18.30 do 19.30 hodin
cvičí slečna Petra Plichtová

žákyně aerobic

Každé pondělí od 19.30 do 20.30 hodin
cvičí paní Alena Vondrová

kalanetika

Sudé úterý
od 19.30 do 20.30 hodin
cvičí paní Věra Butulová

step aerobic

Liché úterý
od 19.30 do 20.30 hodin
cvičí paní Martina Holubcová

kondiční kulturistika

Každý čtvrtek od 19.30 do 20.30 hodin
cvičí paní Zdena Petrušková

aerobic

Pozvání na Silvestra
Hospůdka „U BULDOZERU“ ve Víchové nad Jizerou 160, pořádá
nekuřácký SILVESTR 2004 a zve všechny příznivce nekouření. Začátek
31.12.2004 v 19.00 hodin.

Od 1.ledna 2005 nekuřácký provoz celoročně.

Silvestrovský běh
Sbor dobrovolných hasičů Poniklá pořádá 22.ročník Silvestrovského
běhu. Začátek ve 13.30 hodin. Start u hasičské zbrojnice. Srdečně zve Jiří
Jindřišek-původce.

Hasičský bál
V sobotu 29.ledna 2005 pořádají přívlačtí hasiči „Hasičský bál“
pohostinství MÁDLE. Začátek ve 20.00 hodin, k tanci i poslechu hraje KPK
Vrchlabí Ondřeje Pasky, bohatá tombola, rychlé a dobré občerstvení.

Sportovní ples
V sobotu 12.února 2005 pořádá Tělovýchovná jednota Poniklá, oddíl
fotbalistů, společenský ples v kantýně v pohostinství MÁDLE. Začátek ve
20.00 hodin, tombola, občerstvení.

Nabídka nebytových prostor k pronajmutí
K 31. 12. 2004 jsou k pronajmutí prostory v čp. 266 (prodejna paní
Macikové). K dispozici je zařízený obchod (pult, dveře, regály, stojany).
Bližší informace na tel.
č. 603 464 918.

Hledáte práci?
Firma Singing Rock, s. r. o. hledá skladníka na plný pracovní úvazek z obce
Poniklá a okolí. Informace na tel. 481 585 007.

Máte starý řidičský průkaz?
Řidičský průkaz vydávaný od-do
1.7.1964 – 31.12.1986
1.1.1987 – 31.12.1991
1.1.1992 – 31.12.1993
1.1.1994 – 31.12.1996
1.1.1997 – 31.12.2000
1.1.2001 – 30.4.2004

Povinná výměna do
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2007
31.12.2010
31.12.2010
31.12.2013

Restaurace U Floriána nabízí
Zájemci, kteří mají chuť strávit silvestrovský večer v restauraci
„U Floriána“, se mohou přihlásit do 20.12.2004 u paní Alžběty Holubcové, se
složením zálohy ve výši 300,-Kč.
Na Štědrý den je otevřeno od 21.00 hodin.
O 1.svátku vánočním, 25.prosince jsou zváni příznivci country
muziky na „Vánoční country zábavu“. Otevřeno bude od 19.00 hodin.
Provozní doba mezi svátky v restauraci U Floriána:
Pondělí 27.12.- čtvrtek 30.12.2004
11.00 – 14.00
16.00 – 22.00
Pátek 31.12.
11.00 – 17.00
19.00 - ?????
Sobota 1.1. a neděle 2.1.2005
16.00 – 22.00
Pěkné Vánoce a veselého Silvestra přeje paní hostinská.

Občanské sdružení MUZEA KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL

moc děkuje všem svým příznivcům za pomoc při budování muzea, darované
exponáty a účast při letošních akcích.
Bez pomoci přátel bychom nikdy tak nepokročili. Doufám, že
muzeum bude brzy chloubou všech Ponikeláků a přála bych si, aby měli pocit,
že je i jejich. My máme především velkou zodpovědnost za každý věnovaný
předmět, který musíme chránit a opatrovat. Budeme se rádi dál těšit Vaší
přízni. Mezi svátky bude otevřeno pro zájemce na zavoláni – tel: 481 585 262
Přejeme všem krásné Vánoce a šťastný vstup do nového roku 2005
Za o.s. MKŘ
Jana Pičmanová

Společenská kronika
Jubilea v listopadu a prosinci 2004:
85 let
75 let
93 let
75 let
75 let
70 let
80 let

Marie Chlumová
Věra Jeriová
Marie Holubcová
Alenka Skalská
Jitka Hofmanová
Božena Brzáková
Františka Spěváčková

70 let
93 let
75 let
92 let
70 let

Jarmila Pajerová
Anežka Zemánková
Helena Skrbková
Anna Hanušová
Drahomíra Volejníková

Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!

Narození
Naděždě Rainové a Josefu Horáčkovi syn JOSEF,
Janě a Jaromíru Braunovým syn MATYÁŠ.
Rodičům srdečně blahopřejeme, děti vítáme do života!

Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat paní Božence Stínilové za
hřejivá slova útěchy a všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s panem
Miroslavem Skalským. Děkujeme za všechny květinové dary a kondolence.

Rodina Skalská
Poděkování
Přijměte od nás upřímné poděkování, zvláště paní MUDr. Karáskové
za ochotu a pomoc v řešení naší složité situace při našem náhlém onemocnění.
Děkujeme také panu Švecovi, který se po dobu našeho pobytu
v nemocnici o všechno postaral včetně našeho pejska.
Paní Šafránkové rovněž patří náš upřímný dík za pomoc a pochopení.
Manželé Arnoštovi, Dům s pečovatelskou službou

Ze sportu
Volejbalové začátky.
U příležitosti 650. výročí založení obce Poniklá uspořádal TJ Sokol
Poniklá dne 22.srpna 2004 první turnaj ve volejbale žen. I když se ho
zúčastnily pouze tři družstva, čtvrté přihlášené družstvo nedorazilo, se vydařil
a doufám, že i pár diváků, kteří přišli povzbuzovat pobavil.
Dovolujeme si poděkovat místním podnikatelům a živnostníkům,
které jsme navštívili a žádali je o sponzorský peněžní dar. Zde uvádíme jména
těch, kteří již přispěli a těm patří i náš velký dík :
Roman Hlídek
Jiří Hlaváč
Pavel Paska
pan Videman
Tomáš Kázmer
Pavel Holubec
Pavel Tomíček
Celková suma daru zatím činí 6 300,- Kč.
Dále se ještě obracíme na všechny občany či podnikatele, kteří jsou ochotni
volejbalovému družstvu žen poskytnout finanční příspěvek na činnost oddílu,
že se mohou spojit s paní Alenou Vondrovou nebo Martinou Holubcovou či
Zdenu Petruškovou.
Děkujeme Z.P.

Úspěchy a neúspěchy ponikelského fotbalu na podzim 2004
V roce 2004 se TJ SEBA Poniklá změnila jen na TJ Poniklá. Původní
název byl uveden v roce 1978 z důvodu ekonomických. V současné době má
oddíl kopané tři družstva:
- minižáky
- žáky
- muže
Překvapením podzimu 2004 jsou obě mládežnická družstva, která si vedou
velice dobře.
Okresní přebor minižáků:

Kolo

Den

Datum

Soupeři

Výsledek

Body

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

NE
SO
ST
SO
ST
SO
ST

29.8.
4.9.
8.9.
11.9.
15.9.
18.9.
22.9.

0:3
3:3
1:4
5:1
1:7
1:0
0:0

3
1
3
3
3
3
1

ST
NE
SO
SO
SO

29.9.
3.10.
9.10.
16.10.
23.10.

Vysoké – Poniklá
Poniklá – Sedmihorky
Rokytnice – Poniklá
Poniklá – Košťálov
Horní Branná – Poniklá
Poniklá – Mírová
Studenec – Poniklá
Volno
Poniklá – Jilemnice A
Libštát B – Poniklá
Poniklá – Libštát A
Jablonec – Poniklá
Poniklá – Jilemnice B

2:1
3:3
4:4
3:2
8:0

3
1
1
0
3

Poměr vstřelených gólů
42 : 17
Počet bodů
25
Pořadí nejlepších střelců gólů:
1. Holubec Martin
14 gólů
2. Novák Michal
7 gólů
3. Třešňák Adam
6 gólů
Umístění družstva: 3.místo

Okresní přebor žáků – sever:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Den
SO
NE
SO
SO
SO
SO
ST
ČT
SO
SO

Datum
28.8.
5.9.
11.9.
18.9.
25.9.
3.10.
6.10.
28.10.
23.10.
30.10.

Soupeři
Poniklá – Bozkov
Víchová – Poniklá
Poniklá – Martinice
Horka – Poniklá
Poniklá – Horní Branná
Vysoké – Poniklá
Poniklá – Jablonec
Jablonec – Poniklá
Bozkov – Poniklá
Poniklá - Víchová

Poměr vstřelených gólů:
42 : 9
Počet bodů:
26
Pořadí nejlepších střelců gólů:
1. Zimčák Tomáš
2. Reischsten Tomáš
3. Tomáš Vojtěch

Výsledek
4:0
2 : 10
4:2
1:1
3:2
0:2
0:0
2:3
0 : 10
5:0

Body
3
3
3
1
3
3
1
3
3
3

23 gólů
8 gólů
5 gólů

Umístění družstva z 8 mužstev: 1. místo
Okresní přebor mužů:
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Den
SO
ČT
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

Datum
14.8.
28.10.
28.8.
4.9.
11.9.
18.9.
25.9.
2.10.
9.10.
16.10.
23.10.
30.10.
6.11.

Poměr vstřelených gólů

Soupeři
Poniklá – Rokytnice
Nová Ves B – Poniklá
Poniklá – Rovensko
Bozkov – Poniklá
Poniklá – Bělá
Mírová – Poniklá
Poniklá – Roztoky
Stružinec – Poniklá
Poniklá – Tatobity
Libštát – Poniklá
Poniklá – Horní Branná B
Vysoké – Poniklá
Víchová - Poniklá

15 : 32

Výsledek
0:2
1:0
1:2
1:1
1:2
7:4
3:1
3:0
1:3
1:1
1:3
1:2
5:0

Body
0
0
0
1
0
0
3
0
0
1
0
3
0

Počet bodů
Pořadí nejlepších střelců gólů
1. – 2. Dobiáš Roman
Havlíček Jan
3. – 6. Dobiáš Martin
Svatý Zdeněk
Šír Tomáš

8

3 góly

2 góly

Umístění družstva ze 14 mužstev: 10.místo
Na závěr sezóny bych chtěl poděkovat všem hráčům, funkcionářům
a trenérům za jejich nezištnou práci a sportovní výkony. Jelikož se blíží konec
roku 2004, přeji všem hráčům, funkcionářům, příznivcům kopané TJ Poniklá
a ostatním občanům pěkné vánoční svátky a dostatek potřebného pro život
v novém roce.
Za oddíl kopané TJ Poniklá František Václavík

Z kultury
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
Program na leden a únor 2005
sobota 1.1. v 18.00 h.!
neděle 2.1. v 17.15 h.
GARFIELD VE FILMU
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká rodinná komedie v českém znění (81 min.). Nejlínější kočka na
světě má konečně důvod vstát ze svého křesla.

středa 5.1. v 19.45 h.
FAHRENHEIT 9/11
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Dokumentární snímek amerického režiséra a spisovatele Michaela Moora
(123 min.).
Nejkontroverznější film roku 2004. Otevřená, zesměšňující a jedovatá
obžaloba amerického prezidenta Bushe.

sobota 8.1. v 19.45 h.
neděle 9.1. v 17.15 h.
ANAKONDA: HONBA ZA KRVAVOU ORCHIDEJÍ
přístupný Vstupné 60,- Kč
Dobrodružný thriller USA (97 min.). V džunglích Bornea se skrývá smrt.

středa 12.1. v 19.45 h.
BOURNŮV MÝTUS
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý špionážní thriller USA/SRN (109 min.).
Měli ho nechat na pokoji … .

sobota 15.1. v 19.45 h.
neděle 16.1. v 17.15 h.
VETŘELEC vs. PREDÁTOR
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý sci-fi thriller (101 min.). Ať vyhraje kdokoliv, my
prohrajeme … .
Jak skutečně dopadne válka dvou mimozemských druhů?

středa 19.1. v 19.45 h.
MUŽ V OHNI
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý thriller (145 min.). Touhu po pomstě neuhasil.

sobota 22.1. v 18.00 h. !
neděle 23.1. v 17.15 h.
TERMINÁL
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká komedie (123 min.). Tom Hanks a Catherine Zeta-Jones
v hlavních rolích.
Život čeká. Bezprizorní, s pasem neexistující země, musí Viktor Navorski
strávit nějakou dobu v tranzitní části Kennedyho letiště a čekat.

středa 26.1. v 19.45 h.
PURPUROVÉ ŘEKY 2:
ANDĚLÉ APOKALYPSY
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý kriminální thriller Francie/V.Británie/Itálie (97 min.).
Ještě temnější, ještě záhadnější… . V hlavní roli Jean Reno.

sobota 29.1. v 19.45 h.
neděle 30.1. v 17.15 h.
SNOWBORĎÁCI
přístupný Vstupné 70,- Kč
Nová česká komedie (99 min.). Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák.

středa 2.2. v 19.45 h.
SANTA JE ÚCHYL !
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Kriminální komedie USA/SRN (92 min.). Kdo říkal, že Santa nosí dárky?

sobota 5.2. v 19.45 h.
neděle 6.2. v 17.15 h.
COLLATERAL
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký thriller (121 min.) s Tomem Cruisem v hlavní roli. V nesprávný
čas na nesprávném místě.

středa 9.2. v 17.15 h.
POLÁRNÍ EXPRES
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý rodinný film v českém znění – počítačová animace
(100 min.).
Letos o vánocích uvěříte… Nastoupíte do Polárního expresu také?

sobota 12.2. v 18.00 h.!
neděle 13.2. v 17.15 h.
ÚŽASŇÁKOVI
přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký dobrodružný film v českém znění – počítačová

animace (110 min.). Do večeře musejí zachránit svět.

středa 16.2. v 17.15 h.
PŘÍBĚH ŽRALOKA
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americký rodinný animovaný film v českém znění (90 min.).
Za každou malou rybou hledejte velkou lež.

sobota 19.2. v 18.00 h.
neděle 20.2. v 17.15 h.
BRIDGET JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Romantická komedie USA/Fr./VB/Irsko (108 min.). Dokonalý přítel.
Dokonalý život. Tak co by se mohlo podělat?
V hlavní roli Renée Zellwegerová.

středa 23.2. v 19.45 h.
DANNYHO PARŤÁCI 2
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý krimithriller (125 min.) s hvězdným obsazením.
Stanou se Dannyho parťáci největšími lupičskými esy, nebo skončí za
mřížemi?
Hrají George Clooney, Brat Pitt, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones,
Andy Garcie, Julia Roberts.
sobota 26.2. v 19.45 h.
neděle 27.2. v 17.15 h.
DENÍK PRINCEZNY 2: KRÁLOVSKÉ POVINNOSTI
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká komedie (114 min.). Pokračování úspěšného filmu Deník
princezny s Anne Hathawayovou v hlavní roli.

Inzerce

Stavební firma
JIŘÍ NECHANICKÝ

Tel.: 481 541 545
Fax: 481 540 108

Provozovna:
Horní Sytová 64
512 41 Víchová nad Jizerou
www.nechanicky.cz

mobil: 603 809 027
IČO: 10505482
DIČ: CZ 6604121942
e-mail: nechanicky@wo.cz

Stavební firma je od 9.9.2004 držitelem certifikátu systému
managementu jakosti dle požadavků a norem ČSN EN ISO 9001:2001
pod registračním číslem 2004/164

Provádí stavební práce a nabízí služby ve stavebnictví v tomto
rozsahu:
-

kompletní dodávky staveb na klíč
inženýrsko – investiční činnost ve výstavbě
zhotovení rozpočtu staveb
obchodní činnost, prodej stavebního materiálu
poradenská a zprostředkovatelská činnost ve stavebnictví
stavební úpravy a údržba závodů a podnikatelských objektů
rekonstrukce a modernizace RD, chalup a rekreačních zařízení
veškeré opravy + údržba staveb
odstraňování staveb a jejich částí - demolice
doprava stavebních materiálů i do obtížně dostupných terénů
půjčování stavebních strojů a mechanizace, včetně možnosti
obsluhy
půjčování zařízení staveniště
zateplování budov, včetně panelových domů

-

přestavby hygienických bytových jader panelových domů, včetně
návrhu řešení
jádrové vrtání stavebních konstrukcí
vodoinstalatérské práce
instalace obkladů a dlažeb
veškeré truhlářské práce
ostatní služby a práce dle dohody

Stavební firma JIŘÍ NECHANICKÝ je firma z oblasti Krkonoš
a Podkrkonoší a vzhledem k umístění provozovny je její prioritou provádění
výše uvedených prací a služeb právě v tomto regionu. Bližší informace o nás
naleznete na www.nechanicky.cz

Pohádka o zlém vlkovi
Vánoce ke kterým nás zve adventní doba mohou začínat třeba takhle: Byl
jednou jeden zlý vlk, nebo lev, nebo had – třeba i osel, které nikdo neměl rád.
jedné noci uslyšel zlý vlk, že se někde v jeskyni narodilo dítě – chlapeček, ze
kterého mělo mnoho lidí velikou radost. Ve svojí zlobě chtěl těmto lidem
jejich radost překazit a dítě usmrtit. Připlížil se k jeskyni a čekal, až všichni
lidé odejdou. Když viděl, že i rodiče usnuli, vplížil se potichu dovnitř.
Přistoupil těsně k jesličkám a chtěl dítě zadávit.
Když už otvíral svoji tlamu, stalo se něco neuvěřitelného, co nečekal. Dítě se
na něj dlouze smutně podívalo a potichu řeklo: „Ty musíš být hodně
nešťastný, když jsi tak zlý. Mně to ale nevadí a i přesto se mi líbíš a mám tě
rád. Jeho ručka něžně pohladila vlka po srsti a lehce se zachvěla. V tom
okamžiku se vlk proměnil v člověka. Opravdového člověka, s pokojným
a dobrým srdcem. S takovým srdcem, jaké se každý člověk ve skrytu duše
přeje mít.
Nikdo tenhle veliký zázrak neviděl, jen vlk – člověk a malé dítě.
A my všichni víme, že se tento zázrak může stát každému člověku, který žije
ve zvířecí kůži. V kůži, kterou si nasadil sám, nebo mu ji nasadili druzí a on
se s tím nesmířil. Tyto zázraky se stávají lidem, kteří přistupují k tajemství
adventu, vánoc, postní doby, velikonoc, k tajemství Boha.
Osobně už vím zcela jasně, jak se dá prožít advent, nebo co působí tajemství
vánoc
- Když ráno vstávám a mám pokoj v srdci, do kterého se vejdou
všichni lidé i Bůh a nikdo v něm nechybí
- Když zvládnu spolknout ošklivé nebo zlé slovo a místo nich
řeknu někomu něco hezkého a milého.

Když bez falše, s čistým srdcem a bez ironie popřeji třeba dobrý
den i svému nepříteli
- Když jsem schopný a ochotný něco hezkého slyšet, vidět a dále
tím někoho potěšit.
Nevím jak vypadají vánoce u Vás doma, já se ale pokaždé pokouším alespoň
trochu proměnit v člověka. To proto, abych nepotkával na ulici jen zvířata, ale
i lidi s úsměvem na rtech a pokojem v srdci.
-

Přeji Vám všem hezké Vánoce, Boží pokoj a požehnání pro celý nový rok.
p. Ivo Kvapil

