Omluva
V minulém čísle zpravodaje „Pod horami“ byl uveden článek
„Úspěchy a neúspěchy ponikelského fotbalu na podzim 2004“. Byly zde
uvedeny výsledky, střelci branek a konečné umístění všech družstev.
Nedopatřením byly u mužů uvedeny výsledky, střelci branek a umístění
družstva žáků. Tímto se redakce omlouvá panu Františku Václavíkovi, který
byl pod tímto článkem podepsán. V tomto čísle uvádíme vše na pravou míru.

Zprávy RO
Vážení občané,
I když asi pozdě, přesto Vám všem ještě dodatečně přeji mnoho
úspěchů v roce 2005. Pro obec tento rok nezačal nejlépe. Obec udělala vše pro
to, aby k nám přivedla co nejvíce turistů a rekreantů, aby se jim u nás líbilo
a cítili se dobře. I proto byla snaha zkvalitnit podmínky pro sjezdové lyžování
i pro běžkaře. Na lyžařském vleku bylo proto vloni vybudováno osvětlení
a zasněžování. Bohužel zima k nám nebyla zpočátku vlídná. Na Vánoce byla
silná obleva a investice do vleku se zdály být v nenávratnu. Věřte mi, že to
pro žádného člena rady nebyla lehká situace. Naštěstí se vše v dobré obrátilo
a zima přece jen ukázala, že umí ještě vládnout a začátek února tak
překonával všechny dosavadní rekordy. Ponikelský vlek objevuje čím dál
více lidí, někteří z lyžařů dokonce jezdili denně z Harrachova! Vlek je
v současné době propagován informačními tabulemi u hlavní silnice
a i v některých novinách. Stále se vám bohužel nedaří proniknout do
bezplatných hlášení regionálních rozhlasových stanic, i když jsou jim denně
zasílány informace o sněhových podmínkách. Konečné účtování provozu
vleku bude provedeno až po skončení sezóny a věřím, že se nebudeme
pohybovat v záporných číslech. Zde samozřejmě musím počítat některé
investice (osvětlení, rozvod vody) na delší dobu. Bude především záležet na
zastupitelích, jak budou dále ochotni pokračovat dále v rozvoji vleku.
Další důležitou záležitostí, se kterou bych vás chtěl seznámit, je
možnost získání bytového domu do majetku obce. Obec dostala od firmy
BAK a.s. nabídku, že za státní dotaci bude postaven bytový dům s cca
30 malometrážními byty. Uvedená firma dotace sežene, do tohoto rozpočtu se
„vejde“ a jedinými podmínkami je poskytnutí pozemku a schválení
v územním plánu obce. Celý objekt by se stavěl a pak i byl obecní. Osobně
jsem všemi deseti pro, obci by to přineslo dalších 20 volných bytů, ale……..
Postavení obecního bytového domu za cca 18 mil., to vlastně znamená

výběrové řízení. Zde není, zde by to stavěla firma BAK a.s. Pochybila obec
nebo byla zde nějaká domluva? Já si troufám říci, že nic takového. Obec přece
ze svých zdrojů dává pouze pozemek, ostatní investice shání stavebník.
Myslím, že pokud přijde někdo jiný s podobnou nabídkou, bude o ní také
jednáno. Pokud má někdo jiný názor, sdělte ho prosím na OÚ nebo mě. Nic
není samozřejmě ještě rozhodnuto, z největší části bude rozhodnutí záviset na
zastupitelích, z menší části na dalších úřadech a institucích.
Další záležitostí, se kterou bych chtěl všechny seznámit a na kterou
bych rád slyšel vaše názory je záměr jedné firmy vybudovat v Poniklé
„rekreační areál“ či jak to nazvat. Je zde nyní možnost (a chuť) postavit cca
40 rekreačních chalup, samozřejmě, že by to bylo pro Holandské zákazníky.
Tento záměr má samozřejmě pro obec své pro i proti. Pro hovoří to, že k nám
bude jezdit opět více lidí, budou vyšší tržby na vleku, v restauracích,
v prodejnách. Ve druhé vlně se dá předpokládat, že Poniklá by tak vešla do
širšího podvědomí turistů a dal by se předpokládat i větší zájem o ubytování,
možná i o trvalé osídlení, nevím, nedokážu odhadnout, kam by to mohlo vést.
Mohl by vzniknout zájem o spolkové dění, o družbu s nějakou vesnicí nebo
městečkem. Opravdu netuším. Na druhou stranu ale zde může vzniknout
„Disney land“, kde bude domeček jako domeček, nám spíš na obtíž. Obec
nebude mít z nových obyvatel nic, snad jen zvýšené náklady. Myslím, že výše
uvedené varianty jsou takzvaně hraniční, že by pravda mohla být někde mezi,
a proto bych toto téma rád předložil k veřejné diskusi, ať už oficiální nebo
neoficiální.
Dalším problémem, o kterém bych chtěl zde hovořit, jsou překvapivě
odpady. Myslím, že současný paušální systém je až na vyjímky zaběhnutý,
přesto je ale mnoho nuancí, které by se mohly doladit. V první řadě je to
třídění, třídění, třídění. Doufám, že na jiném místě zpravodaje si můžete
přečíst přehled, kolik a za jaký odpad obec platí. Jednoznačně vede netříděný
odpad v popelnicích. Likvidace tříděného odpadu je pro vás levnější, neboť na
každou tunu tříděného odpadu dostává obec zpětnou dotaci od sdružení
EKO-KOM. Bohužel jsem kdysi neměl pravdu, když jsem psal, že do žlutých
kontejnerů mohou být ukládány veškeré plasty. To platí pouze v Jilemnici,
kde sbírají tzv.smíšený plast. V Poniklé patří do žlutých kontejnerů pouze
PET-lahve. Pro další plasty (kelímky, sáčky,…) budou od letošního roku
k dispozici zvláštní pytle, které si ti, co mají zaplacený poplatek za likvidaci
odpadů, mohou vyzvednout na OÚ. Stejně tak jako další (jinak barevné) pytle,
které jsou určeny pouze na papírové krabice od nápojů (Tetrapak). Oba druhy
těchto pytlů by podle slibů zúčastněných firem měly být k dispozici během
letošního roku, až budou, budete informováni rozhlasem a zpravodajem.
A na závěr odpadů jen trochu čísel. V roce 2004 byl poplatek na
osobu 426,--Kč/rok. OÚ po veškerých splátkách zaplatil 446,50 Kč os/rok,

což znamená dotaci 20,50 Kč os/rok. To je za asi 1200 lidí + 190 chalup
tj. 28495,--Kč. Vzhledem k obecnímu rozpočtu byl poplatek dobře nastavený
a v letošním roce se nebude zvyšovat.
Další položkou v rodinném rozpočtu je jistě vodné a stočné. Protože
vodovod i kanalizace je stále ve vlastnictví obce, mohu říci, že tyto platby
patří k nejlevnějším na okolí. Obec opět dotuje spotřebu vody, tato dotace je
vyšší než u odpadů. Ovšem co nyní RO považuje za prioritu? V roce 2004 byl
namontován vodoměr i u výtoků z rezervoáru, a ejhle, především u vodojemu
„Horní Dola“ (tj. Poniklá bez bytovek) byla výtoč 54747 m3 vody, ale
fakturováno bylo pouze 25654 m3 vody. Kam se voda ztrácí? Vždyť je to víc
než polovina. Ztrácí se na trase? Jsou černé odběry? Nemohu dnes říci. Ztráty
na trase by se mohly projevit zelenější travou (je snad možné vidět z letadla,
po dohodě s kamarády z aeroklubu bychom mohli provést na jaře několik
letů), černé odběry lze odhalit těžko. Nicméně obec nyní platí min 50 tis.
ročně FÚ zbytečně, neboť za každý m3 odebrané vody platí obec 2,--Kč.
Dále také bylo zjištěno, že naprostá většina vodoměrů je v současné době
nevyhovující, možná že i tento fakt má na ztráty vliv. Cena vodného
a stočného se v letošním roce opět zvýší, ale jak jsem již uvedl, stále patří na
okolí k nejnižším a celé vodní hospodářství je z části obcí dotováno.
S Libereckým krajem byla uzavřena smlouva o zajištění dopravní
obslužnosti. V praxi to znamená, že nadále budou zachovány nejpotřebnější
autobusové linky, byť jsou ztrátové. K zajištění této obslužnosti přispěje obec
částkou 112230,- Kč, což je stejná částka jako vloni. V souvislosti s autobusy
bych vás chtěl upozornit na spor mezi KÚ Liberec a soukromými
autodopravci o linku Liberec – Praha a zpět. Zde na jedné straně stojí možnost
konkurence na jedné lince a tím zkvalitnění služeb, na druhé straně je ztráta
ČSAD a tím možnost vyšších příspěvků na dopravní obslužnost od obcí
Libereckého kraje.
Finanční úřad v Jilemnici upozorňuje, že od letošního podávají
daňová přiznání k dani z nemovitostí vlastníci pozemků, nikoliv nájemci
pozemků, jak tomu bylo doposud. Proto všichni, kteří mají svoje pozemky
pronajaty dalším osobám, nechť si vše pohlídají sami.
Na závěr bych ještě rád uvedl dva záměry, které bude rada předkládat
zastupitelům k projednání. Prvním z plánů je oprava místních komunikací,
kde jsou již oslovovány firmy k předložení nabídky. Rozdíly v cenách se
pohybují až 100%, rozdíl je ale také v nabídce. Ne snad v kvalitě ale
v postupu. Proto bude zřejmě dobré tyto nabídky projednat v širším kruhu
a s odborníky.
Dále obec plánuje přebudovat nebytové prostory v čp. 266 na byty.
Zatím není žádný projekt, žádná žádost o dotaci, žádné jednání

v zastupitelstvu. Je to pouze návrh rady. Ovšem myslím že už i nyní mohou
zájemci předkládat svoje nabídky, obecní úřad je jen přivítá.
Tolik asi nejdůležitější zprávy z jednání rady obce Poniklá.
místostarosta

Obec dále usiluje o opravu silnice Přívlaka-Jilem. Nově zvolenému
členovi rady, pověřeného resortem dopravy, panu Mgr. Vladimíru
Richterovi, jsme zaslali v pořadí již 9.žádost.
Vážený pane,
dodatečně blahopřeji ke zvolení do vedení Libereckého kraje a hned
zpočátku roku se na Vás obracím se žádostí o zařazení silnice III/29065 do
plánu oprav pro rok 2005. Již před koncem roku jsem Vás s tímto
požadavkem oslovila, ale nevím, zda-li se k Vám dostal. Každopádně
nemůžeme přijmout odpověď ing. Petra Erbana, ředitele KSS LK, který
zdůvodňuje špatný stav silnice tím, že tady nejezdí autobusová linka a svoji
charakteristikou nevyhovuje dnešním požadavkům na opravu. Mám tomu
rozumět tak, že silnice bez obslužnosti již zanikly? Mimo jiné jsem
požadovala označit tuto komunikaci omezením tonáže z důvodu těžby dřeva
v lokalitě Jilem, kdy přetížené návěsy se dřevem již v roce 2002 zapříčinily
stav silniční polokoule. Bez výsledku.
V průběhu loňského roku jsem se snažila řadou žádostí na všech
možných úrovních existujících institucí a odpovědných úředníků (KSS LK
Semilsko, KSS LK Liberec, Odbor dopravy LK, hejtmanovi LK, členu rady
ing. Machovi, členu rady ing. Dolejšímu) o opravu alespoň nejnutnějších
lokálních oprav. Jediným výsledkem mého snažení bylo pokosení příkopů.
Osobním jednáním s ing. Machem jsme došli ke kompromisu, že v letošním
roce se najdou prostředky na opravu.
Obracím se na Vás, coby nástupce pana ing. Macha, abyste přijal moji
žádost jako vážnou a nerozhodoval od stolu, ale přijel se podívat na stav této
komunikace. Nabízím Vám zajištění odvozu z a do Liberce.
Děkuji Vám, pokud jste dočetl až sem. Rádi Vás uvítáme v obci
a hlavně na silnici Přívlaka-Jilem.
Květa Kavánová, starostka

Odpověď jsme dostali ….

Vážená paní starostko,
na výše uvedené silnici bylo provedeno místní šetření, které prokázalo
špatný stav silnice III/29065 v úseku Přívlaka – Jilem. Odhadovaná cílová
částka opravy činí více jak 15 mil. Kč, a proto jsme silnici zařadili na seznam
postupně realizovaných akcí. Vzhledem k možnosti poskytnutí úvěru
Libereckému kraji, předpokládáme realizaci opravy silnice do tří let. Než
dojde k celkové opravě, bude silnice lokálně vyspravována.
S pozdravem
Jan Douděra, náměstek TSÚ
Tak konečně! Máme alespoň naději, že do tří let. Doposud jsme ze
všech došlých odpovědí vyčetli, že nemáme vůbec žádnou šanci. Budeme se i
nadále připomínat, aby naše žádost nezapadla.

Z činnosti dobrovolných hasičů Poniklá
Před 120 lety byl založen sbor dobrovolných hasičů v Poniklé. Na
počest tohoto významného jubilea jsme 21.srpna uspořádali oslavy
k připomenutí památky jejich zakladatelů. Uspořádali jsme je společně s obcí,
která si připomněla 650.výročí prvního písemného záznamu své existence.
Sborová činnost byla bohatá i v dalších úsecích naší činnosti, které si
připomeneme v jednotlivých pasážích této zprávy.
Úvodem několik nezbytných údajů o členské základně sboru. Náš
sbor měl k 30.11.2004 164 členů. Z toho 54 žen a 110 mužů. Novými členy
jsou E. Sluka, M. Macík a P. Plichta. Počet mladých hasičů do 18 let je 58.
Svoláno a uskutečněno bylo 12 výborových schůzí, 6 valných hromad a
1 VVH. Poslední úvodní informací je, že Z. Krafek byl zvolen na dalších 5 let
starostou okrsku a M. Holubec je zástupcem okrskového velitele.
Jak již bylo v úvodu konstatováno, letos uplynulo 120 let od založení
SDH Poniklá. Oslavy, které jsme k tomuto výročí 21. a 22. srpna uspořádali,
proběhly na prostranství před naší základní školou.
Oslavy začaly slavnostním průvodem z hřiště na Ruzyni. V čele
průvodu šli vlajkonoši, kteří nesli sborový a obecní prapor, za nimi čestná
stráž, starostka obce a starosta sboru, mažoretky, kapela, mladí hasiči, hasiči
ve stejnokrojích i v civilním obleku, ostatní občané, rodáci a hosté. Průvod se
zastavil u Pomníku padlých, ke kterému hasiči položili věnec. Starostka obce
v krátkém projevu vzpomněla těch, kteří se obou jubileí nedožili. Po ukončení

pietního aktu se odebral průvod před hlavní tribunu, kterou k tomuto účelu
OÚ zajistil. Oslavy byly oficiálně zahájeny státní hymnou v podání souboru
Satori. Uvítací projevy přednesla starostka obce a starosta sboru. Ze
svazových představitelů se oslav zúčastnil náměstek starosty SHČMS b. Netík
a starostka okresního sdružení s. Ducháčková. Nechyběli ani redaktoři
časopisu Alarm revue, kteří otiskli reportáž ze sobotního odpoledne,
doplněnou barevnými fotkami. Přítomným zástupcům okolních sborů byly
předány Pamětní listy. Po skončení koncertu, ukázek ml. hasičů a vyhlášení
výsledků soutěže s historickou technikou, následoval bohatý program až do
22.hodiny.
Náš sbor měl na starosti občerstvení po oba dva dny oslav. Prodávaly
se párky z udírny, káva, sušenky, nealkoholické a alkoholické nápoje,
čepovalo se pivo, ve střelnici se střílelo na růže, kterých naše ženy vyrobily
téměř 500 kusů. V permanenci byl po delší odmlce elektrický trakař. Své
první velké generálky se dočkal dětský kolotoč. Nově natřený lahodil očím
dětí i dospělých. Děkujeme všem, kteří se na jeho obnově a opravě podíleli.
Před školní zahradou byla výstava historické techniky. Největší obdiv
sklidila funkční parní jilemnická stříkačka. Velké uznání vyvolala
u návštěvníků výstava pohárů a historických dokumentů v garážích hasičské
zbrojnice. Někteří návštěvníci nad množstvím pohárů nevěřícně kroutili
hlavou.
Při nedělní dopolední mši v kostele sv. Jakuba byl vysvěcen obecní
prapor. Čestnou stráž u praporu stáli M. a J. Skalští. Po vysvěcení byl prapor
z kostela v doprovodu hasičů uložen do stojanu před koncertní tribunou.
Je možné konstatovat, že spojení obou výročí bylo rozumné. Rád
bych poděkoval jménem SDH OÚ a všem, kteří se na přípravě a jejich
průběhu podíleli a s námi spolupracovali. Byla to skvělá reprezentace obce
i hasičů.

Činnost na úseku prevence:
Odhalovat závady v kontrolovaných objektech je hlavním úkolem
preventivních skupin. O jejich kvalitě hovoří počet zahoření či požárů.
Preventivní prohlídky proběhly 10. dubna. 20 členů se vydalo na kontrolu 358
objektů, včetně rekreačních, dle seznamu vypracovaným na OÚ. Po celkovém
hodnocení byl výsledek následující: do 2 objektů nebyl prohlídkové skupině
vstup umožněn, 89 majitelů nebylo přítomno, ve 247 objektech nebyly
zjištěny zjevné závady, naopak ve 20 případech bylo nutné sepsat protokol
o zjištěných nedostatcích a dohodnout termín jejich odstranění. Ve většině
případů to byly závady na komínových tělesech. Výsledky prohlídek byly
předány na OÚ. 1. listopadu byly navštíveny objekty, ve kterých byly závady
zjištěny. Pouze ve 2 případech byly nedostatky odstraněny. Zbylých

18 nebylo odstraněno z důvodu vysokého věku majitelů, nebo z důvodů
finančních.
Preventivní prohlídky prováděné členy našeho sboru desítky let
z pohledu statistiky ukazují, e toto dříve každoroční úsilí, nyní realizované ve
dvouletém cyklu, přináší své ovoce, o čemž svědčí počet i rozsah zahoření či
požárů, citovaných ve zprávě velitele. Proto poděkujme těm, kteří se na
kontrolách podílejí, děkujme i P. Holubcovi, který se více než dvě desítky let
prevenci odpovědně věnuje.

Činnost na úseku represe:
3 výjezdy k požárům, 4 k technickým zásahům a účast na
3 námětových cvičeních, to je bilance naší výjezdové jednotky v hodnoceném
období.
K prvnímu technickému zásahu v obci vyjeli M. Holubec, L. Čurda
a T. Klikorka 6. 12. 03. Jednalo se o likvidaci stromu spadlého stromu přes
silnici I/14 v úseku Dufník – Maříkov. V tento den vyjeli opět ke spadlému
stromu na téže silnici, tentokráte na úseku Nová Ves – Poniklá L. Čurda,
J. Mejzlík a L. Jindřišek. V tuto noc se přes naši obec přehnala větrná bouře.
K požáru, ke kterému se sjelo 5 cisteren, včetně naší, byla likvidace
požáru v obývacím pokoji v domě čp. 102. K zahoření došlo od spadlé svíčky.
Poškozeno bylo vnitřní zařízení bytu. Z našeho sboru vyjeli k požáru
L. Čurda, L. Hanuš a Míla a Bohouš Skalští.
29. ledna letošního rok jsme byli z důvodu nedostatku vody ve
vodojemu v Nové Vsi požádáni o jeho doplnění z naší cisterny. K naplnění
došlo jen částečně, neboť při plnění došlo k závadě na ventilu hlavního
potrubí. O měsíc později provedli M. Holubec, L. Čurda a L. Hanuš uvolnění
kanalizace v tzv. „Konírně“. 20. dubna byl nahlášen požár v sauně přistavěné
k rekreační chalupě v obci Vítkovice v Krkonoších. Požár byl hašen ženijním
nářadím, vodou ze studánky a velkým množstvím sněhu. Hašení se z našeho
sboru účastnili M. Holubec, L. Čurda a T. Klikorka.
14. července jsme byli povoláni k hašení požáru rodinného domu ve
Víchové nad Jizerou čp. 205. Příčinou požáru byla závada na průtokovém
ohřívači vody. Při požáru zahynul pes majitelky. Hašení se zúčastnili
M. Holubec st. a ml., P. Kraus, T. Klikorka, L. Čurda a L. Mikolášek.
IZS se pomalu, ale jistě probouzí. Jeho nedílnou součástí jsou
námětová cvičení organizovaná v rámci LB kraje. První se uskutečnilo
24. června. Námětem cvičení byla praktická evakuace osob z domova
důchodců v Rokytnici nad Jizerou. Členové hasičského družstva M. Holubec,
L. Hanuš, Z. Svatý, P. Holubec, P. Pospíšil, T. Klikorka, J. Mejzlík, V. Řepka,
L. Janata a A. Devátý přijeli k domovu důchodců cisternou CAS 25 a
skříňovou AVII A 30. Na místě byli pověřeni evakuací osob ze zakouřeného

prostoru ve 3. Podlaží pomocí dýchacích přístrojů. Osoby byly evakuovány
výtahem a únikovým požárním schodištěm.
Školení, jehož cílem bylo praktické zabezpečení letecké hasičské
služby se konalo 29. června na polním letišti u Lomnice nad Popelkou. Za náš
sbor se ho zúčastnil velitel M. Holubec. Při praktické ukázce krátce po startu
letadlo těžce havarovalo. Vážně zraněný pilot byl odvezen vrtulníkem do
nemocnice. Tím bylo školení ukončeno.
Dalším námětovým cvičením byla likvidace požáru lesa směrem
k Mrklovu. Ponikelští hasiči se podíleli na dálkové dopravě vody pomocí
dopravního vedení „B“ a útočného proudu „C“. 27. března se M. Holubec, L.
Hanuš, J. Jindřišek ml., V. Schmidt a P. Kraus zúčastnili školení řidičů, na
kterém obdrželi osvědčení řídit vozidla s právem přednosti v jízdě. Školení
velitelů a strojníků se konalo v Daliměřicích a z našeho sboru se zúčastnili M.
Holubec, J. Jindřišek ml., L. Čurda, J. Mejzlík a P. Kraus.
Vzhledem k tomu, že všechna naše vozidla jsou celoročně velmi
vytížena přepravou osob především na soutěže, byla přistavena 20. dubna do
Turnova k technické kontrole. Naše vozidla dáváme k dispozici místnímu
ochotnickému sboru, asistují při běhu Poniklá – Rezek, zajišťují svoz na
okrskové schůze, hasičské výlety apod. Po celou soutěžní sezónu je jimi
zajišťována doprava vody na tréninky našich družstev.
Nedílnou součástí úseku represe je péče o vodní zdroje. Poděkujme
všem, kteří provedli 1. května vyčištění nádrže u školy. Poděkujme
J. Vejnarovi a jeho sousedům za provedení stejné práce na vodním zdroji
u Lípy.
Soutěžní sezónu zahájila naše družstva 1. května 9. ročníkem
o Putovní pohár sv. Floriána, jehož pořadatelem je náš sbor. Celkově se
zúčastnilo 7 družstev žen i mužů. Poniklou v obou kategoriích reprezentovaly
2 kolektivy. V mužích zvítězilo ponikelské „béčko“, druhé družstvo obsadilo
4.místo. Ženy z Poniklé B zvítězily před Víchovou, druhé družstvo obsadilo
třetí místo. Oba putovní poháry pro letošní rok zůstaly v držení domácích
družstev.
Okrsková soutěž v požárním sportu se konala 22. května ve Víchové.
Do soutěže jsme vyslali dvě družstva mužů a žen. Muži z Poniklé B skončili
druzí za vítěznými Roprachticemi. Ponikelské „áčko“ obsadilo 3. místo. Naše
ženy byly úspěšnější. Zvítězila Poniklá A před Poniklou B. Soutěž veteránů
vyhráli muži z Víchové. Naši veteráni byli druzí. Muži z Poniklé B a ženy
z Poniklé A postoupili do okresního finále, které se konalo v Turnově. Oba
naše kolektivy byly po úvodních dvou disciplínách v průběžném pořadí na
prvních místech. Závěrečný požární útok se ani jednomu našemu družstvo
nevydařil. Dosažené časy byly nejhorší v celé sezóně, a tak se musela obě

naše družstva spokojit se třetími místy. Přesto je nutné přes toto zakolísání
všem družstvům za bojovnost a dobrou reprezentaci našeho sboru poděkovat.
Zprávu zpracoval M. Holubec, velitel PS
Pokračování v příštím zpravodaji.

Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů Přívlaka
Znovu po jednoleté přestávce se scházíme na valné hromadě,
abychom hodnotili uplynulé období. Hned na počátku roku jsme
zorganizovali naše posezení na stejném místě, neboť všem se nám loni
pohoštění i samotný průběh líbil včetně ukončení za doprovodu hudby.
Již po výročce jsme se pustili do příprav hasičského plesu, který jsme
opět uspořádali v pohostinství p. Mádleho v Poniklé. Na této společenské
události se podílelo více než 25 našich členů a členek. Díky nezištné pomoci
a mnoha darům našich členů a členek byla opět bohatá tombola, která nám též
spolu s roznášením pozvánek do každého domu vynesla velmi slušný zisk.
Ten byl použit na výlet a z větší části na nové vycházkové mundůry. O tom
hovoří zpráva pokladní. Zde bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za
vstřícnost a poskytnutí 15 000 Kč na naši činnost.
V měsíci květnu se naše družstvo mužů zúčastnilo okrskové soutěže,
kde sice nezvítězilo, ale nebylo ani poslední, k tomu bylo sestaveno i družstvo
veteránů, do soutěže byli delegováni 2 rozhodčí jako každý rok předtím.
Okrskových schůzí se zúčastňujeme minimálně 2 členy. Naše vnitřní
schůzová činnost je konána každý první pátek v měsíci v požární zbrojnici
v Jilmu a to v letních měsících od 20 hodin a v zimních měsících od 18 hodin.
Účast členů je stále vysoká. Celoroční rozpis sudů je stále aktuální a ne na
každého se v tom roce dostane.
V měsíci říjnu jsme zorganizovali společný výlet do Bratrouchova do
restaurace „U Hásků“. Cesta začala na stanici ČSAD v Poniklé u pošty
linkovým autobusem Praha – Rokytnice, svezli jsme se k Modré hvězdě do
Rokytnice a odtamtud pokračoval výlet pěšky přes kopec k Háskovým.
Občerstvení, včetně jídel, bylo dobré a k poslechu a tanci hrál J. Hlaváč na
harmoniku. Ukončení bylo společné a doprava domů individuální. Všem se
tento výlet líbil a kéž by to nebylo naposledy, co budeme v letošním roce
organizovat.
3. července v sobotu jsme zorganizovali 115. výročí založení sboru
v Jilmu na Benátkách. Díky majiteli pozemku a našemu členu B. Veselému

bylo možno opět tyto oslavy uskutečnit. V loňském roce se k nám příroda
zachovala velmi macešsky, neboť od Vysokého se hnaly každou chvíli černé
mraky a to s deštěm a bouřkou. Hudba z Vrchlabí se z důvodu navlhání
hudebních nástrojů během 2 hodin sbalila a odjela. Pak bylo nutné
improvizovanou hudbou z magnetofonu vše nahradit. Slavnostní nástup a pár
slov bylo ve spěchu a trapu.
Přesto se většina občerstvení prodala a všechny vepřové kýty byly
upečeny a snědeny. Účast byla pochopitelně mnohem nižší než-li
v předcházejících letech. Mnoho občanů od návštěvy odradila nepřízeň
počasí. Ani přesto nedošlo k prodělku, to hlavně díky našemu stanu, kde se
hodně lidí schovalo.Tato nepřízeň počasí byla pro obsluhující velmi náročná.
Všem, kteří se na tom podíleli chci upřímně poděkovat.
Chtěl bych poděkovat našemu členu Tomáši Dolenskému za získání
zlaté Jánského plakety za odběry krve, čímž dělá našemu sboru velkou čest.
Co se týče správy našeho majetku, jak hasičského, tak i majetku na
oslavy, je o toto dobře postaráno , ať už při akcích či brigádách. Prostranství
kolem požární zbrojnice je 2x ročně osečeno a uklizeno dík našim členům.
V požární zbrojnici má vše své místo a každý metr jak na zemi, tak i pod
stropem jsou náležitě využity.
Závěrem mé krátké zprávičky o dění v našem sboru bych Vám všem
chtěl popřát v Novém roce i Vašim rodinám hodně zdraví a chuti do naší
hasičské činnosti.
Stanislav Nechanický

Nedostalo se do Pamětních listů
Červený kříž Poniklá
Spolek Československého červeného kříže byl v Poniklé založen
v červenci 1947 na základě výzvy ústř. orgánu v Praze k obnově činnosti
a jednotné organizaci.
Působnost se vztahovala na obce Poniklá, Přívlaka, Jestřabí,
Stromkovice, Roudnice, Křížlice a Horní Sytová. Přiřazené obce se postupně
osamostatnily.
Činnost spolku spočívala hlavně v organizování dobrovolné zdravotní
a sociální péči v době míru i války. Bylo získáno 131 členů – příspěvek činil
20 Kč, skladba členstva byla různorodá. Velikou aktivitu a angažovanost
projevil ředitel školy Mestenhauser a paní Lukešová, pozdější sestra

a dlouholetá předsedkyně organizace. Ženy byly proškoleny v zásadách první
pomoci a dařilo se za pomocí školy získávat i proškolování dorostu. Na
okresních soutěžích jsme mívaly pravidelně nastoupeny 1 – 2 hlídky, vždy
s dobrým umístěním.
Elán, který po skončení okupace vládl, dal námět i k velkému cíli –
nákup sanitního vozu pro Poniklou se zdařil, bylo získáno 102 000 Kč, zbytek
byl uhrazen z provozu. Vůz sloužil několik let až do doby, kdy byl převeden
do správy nemocnice v Jilemnici, tak došlo k jeho účelnějšímu využití.
Spolek měl vždy úzkou spolupráci s místními lékaři, kteří 1x – 2x
ročně svými přednáškami i pomocí při proškolování zvyšovali úroveň členů
při poskytování první pomoci i pečovatelské službě.
I dárcovství krve se vcelku dařilo. V 60. letech jsme měli již 40 dárců
krve, pokles nastal při bezplatných odběrech, ale přesto jsme měli v roce 1974
24 čestných dárců, kteří opakovaně darovali krev i 3x ročně.
V roce 1975 členská základna ubývá na 112 členů, nábor nových
členů se nedaří, přesto jsme na šestidenní motocyklovou soutěž zajistili
3 hlídky, v evidenci bylo 8 dobrovolných sester a 1 pečovatelka.
V roce 1976 jsme se zapojili do „Žďárské výzvy“ – úsporné
hospodaření s léky. I do sběru lahviček od léků. Sběr léčivých bylin se dařil
a byl úkolem dlouhodobým. Vždy jsme měli dobrou spolupráci s ostatními
organizacemi v obci. Na příklad pomoc při zajišťování dětského dne, cesty
pohádkovým lesem. Při všech akcích sportovního charakteru jsme zajišťovali
zdravotní dozor. Třeba i na automobilovém závodu „Rellye Škoda“, Závodu
míru, Sůpeme do Krkonoš i při tradičních Ponikelských rejdovačkách. Snažili
jsme se i získat nějakou finanční hotovost pro svoji činnost. V roce 1980 byl
uspořádán ples ČČK.
V letech 1982 a 84 byla uspořádána Josefovská zábava. Výtěžek
sloužil ke koupi drobných dárků při odměnách za získání plaket při dárcovství
krve a při jubileích našich členů. V roce 1985 byly osázeny růže u pomníku
padlých . Nadále trvá péče o zeleň.
V roce 1986 jsme odpracovali 30 brigádnických hodin při nátěru oken
na požární zbrojnici, zúčastňovali jsme se i brigád na pomoc zemědělství –
len, brambory, obilí. Roku 1989 jsme získali odměnu 1 485 Kč za úklid
zdravotního střediska po rekonstrukci a mytí oken (67 hod). Dále jsme
vysázeli keře na koupališti. 5.4.1990 končí zápis v knize, ale činnost omezeně
trvá dál. Při rozdělení republik v roce 1992 zůstává ČČK. V roce 1996 došlo
k novému spojení okresu Semily s ČČK Trutnov. Od roku 1998 Červený kříž
začíná sbírat různé věci pro Diakonii 2x ročně. Zajišťuje se i zdravotnická
služba na závodech Sůpeme do Krkonoš a běh Okolo Poniklé. Probíhá sbírka
věcí humanitární pomoci při povodni na Moravě.

V lednu 2000 se koná výroční členská schůze s přednáškou
MUDr. Šabaty a ocenění dlouholetých dárců krve. O rok později „U Floriána“
předváděcí akce na zdravotní matrace. V lednu 2002 došlo k rozdělení spolku
Semily a Trutnov, zůstává evidován oblastní spolek Semily se sídlem
v Jablonci nad Jiz. V srpnu zasáhla povodeň, uskutečnila se rychlá
humanitární i finanční pomoc na obec Píšťany na Litoměřicku. Paní Kadavá
se úspěšně tohoto úkolu zhostila a byla za svoji dobrou a záslužnou práci
pozvána na ohodnocení do Prahy.
Od roku 2003 se 2x ročně uskutečňuje sbírka ošacení. Daří se
i zapojení školních dětí za pomoci pí učitelky proškolovat zdravotní hlídky.
V květnu jsme vyslechli při členské schůzi zajímavou přednášku
MUDr. Vrby. Současný stav je 68 členů, z toho 16 pracujících a 52 důchodců.
Výbor ČČK

Listy z kronik - 8. pokračování.
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil M.
Holubec.

Velikonoce 1721
Čtyřicátého dne po božím hodu vánočním, padnuvším na neděli
2. února 1721, na svátek obětování Páně nebo též Očisťování P. Marie či
Hromnice dal si mladý hospodář k posvěcení svíci, o níž se věřilo, že
zapálena za bouřky odvrací od domu posla božího blesk, zapalující roubený
dům, sroubek, chlév i stodolu.
Devátou neděli před hodem božím velikonočním zvanou devítník,
sloužil pan kaplan Kord mši sv. v ornátě barvy fialové a vypustil gloria na
paměť toho, že za starých dob počínával již půst. Ve fialovém ornátě sloužil
mši sv. i o první a druhé neděli po devítníku. Pondělek 23. února a úterek
24. února svátek sv. Matěje apoštola, byly poslední dny masopustu. Středou
25. února začal půst. Toho dne i mladý soused se svou manželkou přiklekli ke
mřížce před oltář a dávali si od pana kaplana malovat na čelo kříž z popela při
mši posvěceného za slov: „Pomni, člověče, že prach jsi a v prach se navrátíš!“
První neděle postní zvala se podle vstupní modlitby invocabit. Druhá
neděle postní pražná či reminiscere, třetí neděle postní zvaná kýchavá či oculi.
Na čtvrtou neděli postní zvanou družebnou či laetare, musel kostelník sehnat
aspoň květiny z papíru a nějaké bledule a sněženky na ozdobu oltáře,

poněvadž byl dosažen střed čtyřicetidenního postu a církev sv. projevila
ozdobením oltáře radost nad dosažením ovocem postu.
O páté neděli postní, zvané smrtelná či judica, slyšeli farníci
v evangeliu, jak židé chtěli Krista Pána kamenovat a jak on se před nimi skryl.
Na to kostelníci zahalovali fialovou rouškou všecky obrazy a sochy v kostele
sv. Jakuba Většího.
Na šestou neděli postní, zvanou květná či palmarum, přinesl si mladý
soused svazek ratolestí s kočičkami a dal si je jako ostatní posvětit
a s posvěcenými se zúčastnil procesí kolem kostela a se zájmem sledoval jak
pak pan kaplan musel klepati žerdí kříže na uzavřené dveře kostelní, čímž
naznačoval, že brána nebeská byla opět otevřena hříšnému lidstvu pro zásluhy
Ježíše Krista.
Na zelený čtvrtek sloužil pan kaplan Kord mši sv. v ornátě barvy bílé
za zpěvu a vyzvánění zvonů z radosti nad ustanovením nejsvětější svátosti
oltářní při poslední večeři Páně. Nakonec byla radost vystřídána nejhlubším
smutkem a proto i všechny tři ponikelské zvony na roubené osmiboké zvonici
umlkly a byly nahrazeny velkým řehtadlem. I menší zvony byly nahrazeny
klapačkami naznačujícími neladný křik židů, žádajících sobě smrti Kristovy.
Zhasnuv věčnou lampu, obnažil oltář, sejmuv s něho všechny pokrývky
a říkaje při tom: Rozdělili sobě roucha má a o můj oděv metali los. Bože,
Bože můj, shlédniž na mne, proč jsi mne opustil?“ Obnažováním oltáře
naznačoval strhání rouch s Krista Pána před bičováním a pak na hoře Kalvarii
před ukřižováním.
Odpoledne chodili kmotřenci a kmotřenky ke svým kmotrům
a kmotrám na pomlázku.
Na velký pátek sloužil pan kaplan mši sv. v ornátě barvy černé. Bílá
sobota - spalování sv. olejů na hraničce dříví. U oltáře pak světil pan kaplan
velkou a silnou velikonoční svíci či paškál. Po rozžehnutí věčné lampy
kostelníkem, sloužil pan kaplan, oděn v ornát bílé barvy slavnou mši sv. a při
ní zapěl opět gloria a dovolil vyzvánět zvony a zvonky.
Na hod boží velikonoční, největší svátek celého církevního roku byla
čtena v epištole slova sv. Pavla, jimiž napomíná lidi, aby vždy byli pamětlivi
Krista, který se za lidi obětoval jako beránek velikonoční.
Na velikonoční pondělí čili, jak se tu v Poniklé a v Krkonošských
horách říkalo na “mrskaný pondělek“, běhali pacholíci a pohůnci a mrskali
z vrbí upletenými důtkami skotačka a děvečky, dokud se ty nevykoupily
obarvenými kraslicemi. Při mši sv. četl pan kaplan v evangeliu, jak se Kristus
Pán zjevil dvěma poutníkům učedníkům jdoucím do Emaus.
Ten den překvapila panna Johana, sestra pana kaplana Korda, mladou
sousedku zvláštním dárkem. Přinesla jí těstové ptáčky, byly to takové válečky
z těsta ve tvaru cifry 6 skroucené a nahoře v zobáček rozříznuté a s očky

naznačenými sušenými višněmi. To zase bylo divení tu v Poniklé dosud
nevídanému pečivu.
Velikonoční úterý bylo zase oslaveno ranní a hrubou mší a odpoledne
požehnáním. Teprve ve středu 16. dubna byl opět všední den a každý
hospodář se pustil do hakování role pro jař, oves, hrách a len.
Letošní „zejma“ je nám trochu zvláštní - netypická, ale pohleďme co
píše Michal Holubec o zimně 1919, 20, 21.
Čas máme od začátku velmi příznivý, sněhu velmi málo, též zima jest
velice mírná. Únor byl velice mírný, takže ani místy nebyla zem pokryta
sněhem. Březen a duben byli nepříznivé, že se nemohlo pro časté přeháňky
venku pracovati. Ačkoliv sněhu nebylo toho roku, přece se nevyjelo. Až
15. dubna, totéž na bílou sobotu. Teprve napadlo sněhu že celou zem pokrylo,
to zase práci na čtrnáct dní zastavilo, stále pršelo a při tom zima až do
30.dubna.
Podzim byl velice špatný, sníh napadal již 10. října, takže všechno
zapadlo, brambory, oves, pšenice i seti, na to asi za týden povolilo, sníh stál.
Mnohý předvídal že bude pěkný podzim, avšak netrvalo to ani týden přišel
opět sníh který leží dosud. Velice mnoho práce zůstalo nedoděláno, ba
i mnoho obilý, brambor a zeleniny, dále jetel na seno i píce mnoho zapadlo.
Nám zapadla veliká fůra jetele otaváku pěkně nalitého a co práce polní
nedoorané aj. Zelí jsme brali ze sněhu. Jest 15. listopadu 1919, venku jest
sněhu na 30 cm. Mráz, až nám slepice zmrzli i brambory v kůlně. Žádný
nepamatuje něco podobného. Popis dalšího počasí během této doby do
4. března. Dne 25. března 1920 vyjelo se ponejprv na pole.
Začátek roku 1921 jest velmi deštivý a úplně kopno a teplo. Do konce
února bylo deštivo, pouze asi týden bylo suché počasí, sněhu velmi málo,
sanice nestálá, asi 4krát jezdil jsem na saních.13. března 1921 jsme vyjeli
ponejprv na pole.

INFORMACE – SDĚLENÍ – POKYNY
Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů za občanské průkazy se strojově
čitelnými údaji:
Státní občané ČR jsou povinni provést výměnu občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů, vydaných:

§
§
§
§

do 31.12.1994 - nejpozději do 31.12.2005, žádost o vydání občanského
průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2005,
do 31.12.1996 - nejpozději do 31.12.2006, žádost o vydání občanského
průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2006,
do 31.12.1998 - nejpozději do 31.12.2007, žádost o vydání občanského
průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2007,
do 31.12.2003 - nejpozději do 31.12.2008, žádost o vydání občanského
průkazu občan předloží nejpozději do 30.11.2008.

Ministerstvo práce a sociálních věcí informuje o zvýšení částek
životního minima od 1.ledna 2005:
Na základě nařízení vlády dochází ke zvýšení částek životního minima.
Nová úprava zvyšuje částky životního minima na osobní potřeby a částky na
domácnost diferencovaně, a to v souladu se zákonem o životním minimu a
podle skutečného vývoje spotřebitelských cen. O 1,7% vzrostou částky na
výživu a ostatní základní osobní potřeby a přibližně o 9% částky na
domácnost.

Osoba, domácnost

platná
od
1.10.2001

Částka životního minima
nová
zvýšení
od
rozdíl
index
1.1.2005

Na výživu a ostatní základní osobní potřeby:
Dítě do 6 let
Od 6 do 10 let
Od 10 do 15 let
Od 15 do 26 let∗
Ostatní občané

1 690
1 890
2 230
2 450
2 320

1 720
1 920
2 270
2 490
2 360

∗ nezaopatřené
Na nezbytné náklady na domácnost:

30
30
40
40
40

101,8
101,6
101,8
101,6
101,7

Domácnost :
s 1 osobou
se 2 osobami
se 3 nebo 4 osobami
s 5 nebo více osobami

1 780
2 320
2 880
3 230

1 940
2 530
3 140
3 520

160
210
260
290

109,0
109,1
109,0
109,0

Dětské přídavky:

Věk dítěte v rodině
Do 6 let
Od 6 do 10 let
Od 10 do 15 let
Od 15 do 26 let

Výše přídavku na dítě od 1.1.2005 měsíčně při příjmu
v násobcích životního minima
do 1,1 ŽM
od 1,1 do 1,8 ŽM od 1,8 do 3,0 ŽM
241
482
551
269
538
615
318
636
727
349
698
797

Hranice příjmu pro nárok na sociální dávku:
Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně pro nárok na
přídavek na dítě od 1.1.2005
zvýšená
základní výměra snížená výměra
výměra
Jedno do 6 let
10 538
17 244
28 740
Dvě 5, 8 let
12 650
20 700
34 500
Tři 5, 8, 12 let
15 565
25 470
42 450
Čtyři 5, 8, 12, 16 let
18 304
29 952
49 920
Pozn.: jde o příklady rodin s nezaopatřenými dětmi, údaje v Kč
Úplná rodina s počtem
dětí

Výzva k předkládání žádosti z Fondu rozvoje bydlení
V minulém zpravodaji obec vyzývala k předkládání žádosti z Fondu
rozvoje bydlení. Tento termín končí 28.února 2005.
V roce 2004 nebyla z tohoto fondu poskytnuta žádná půjčka.
Počáteční stav k 1.1.2004 na účtu FRB činil 527 877,-Kč, splátky od občanů
130 767,-Kč, splátka od obce
75 000,-Kč, úroky z půjček 24 409,-Kč, bankovní úroky 7 265,-Kč, bankovní
poplatky 2 321,-Kč. Zůstatek účtu FRB k 31.12.2004 762 998,-Kč. Tuto

částku je možno v souladu v obecně závaznou vyhláškou č. 4/1998
poskytnout v roce 2005 namodernizaci, rekonstrukci nebo půdní vestavbu

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci za kalendářní rok 2004
Za uplynulý kalendářní rok došlo na území obce ke spáchání
10 trestních činů, ve většině případů se jednalo o majetkovou trestnou činnost,
kdy pachatel byl zjištěn v 6 případech. Dále bylo evidováno celkem
10 přestupků, z toho ve 4 případech se jednalo o přestupek proti majetku,
v statních případech se jednalo o přestupky proti občanskému soužití, které
byly oznámeny správnímu orgánu na MěÚ v Jilemnici k projednání.
Spolupráci s obecní policií nelze hodnotit, neboť v obci nebyla
zřízena. Je třeba i nadále na zdejší Obvodní oddělení Policie ČR podávat
s předstihem informace o pořádání tanečních zábav, kulturních podniků
a dalších akcí konaných v katastru obce.
kpt. Jaroslav Brož, vedoucí OOP Jilemnice

Zpráva o projednání přestupků v roce 2004
Městský úřad v Jilemnici, správní odbor, projednával na základě
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené působnosti za Obec Poniklá,
celkem 12 přestupků. Z toho bylo 9 přestupků proti občanskému soužití dle
§ 49 odst. 1c) zákona o přestupcích a 3 přestupky proti majetku dle
§ 50 odst. 1a) zákona o přestupcích. Za vyřízení těchto 12 přestupků obec
zaplatila Jilemnici částku 2400,-Kč.

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004
Obecní úřad v Poniklé zveřejňuje, že v oblasti poskytování informací
za kalendářní rok 2004 v rozsahu § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, nebyla vyžádána žádná informace a úřad ani žádné
informace neposkytoval.

Výroční zpráva o vyřizování stížností, peti a připomínek očanů
K vyřizování stížností, oznámení a petic je vypracován Vnitřní
předpis Obecního úřadu Poniklá. Za rok 2004 bylo zaznamenáno pět případu
stížností ve věci rušení nočního klidu, jedna na zamezení příjezdu k domu.
Podané stížnosti se zasílají k vyřízení správnímu odboru MěÚ v Jilemnici.
Připomínek byla podána cela řada, především na veřejných zasedáních
zastupitelstva obce. Většina připomínek byla vyřizována podle možností
v průběhu roku. Petice nebyla za rok 2004 obdržena žádná.

Výroční zpráva o průběhu a zadávání veřejných zakázek
Obec Poniklá za rok 2004 nezadala ani nevyhlásila žádnou veřejnou
zakázku.

Zpráva Místní knihovny za rok 2004
Knihovnu navštěvovalo 21 čtenářů, z toho bylo 7 dětí do 15 let. Za rok
2004 bylo vypůjčeno 1 287 knih. 994 knih si půjčili dospělí čtenáři, 223 knih
děti a k tomu bylo půjčeno 60 časopisů. Od roku 2002 ubývá počet dospělých
čtenářů, ale i dětí.
Nové knihy:
Čachtická paní před Božím soudem
Čachtická paní ve vězení
Mladá léta velkých císařoven
Rozum pod lavicí
Dospívajícím dívkám
Země (vše o utváření naší země)
Spalujeme tuky
Hrozba, Chirurg, Střepy, Vysoké sázky, Hurikán, Mezi koly, Žádné stopy (vše
detektivky)
Těším se na stálé i nové čtenáře i v roce 2005.
Ludmila Višňáková
Otevírací doba: sudé úterý

zimní čas
letní čas

15 – 16 hodin
18 – 19 hodin

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE AUTOVRAKŮ
s potvrzením pro vyřazení z evidence motorových vozidel
podle § 14, 1. odstavce Zákona o odpadech pro autovraky
BONAVIA servis, a. s.
Ohrada 791, 755 01 Vsetín
Středisko JILEMNICE, Československých legií 569
kontakt: František Mach, tel.: 481 541 592
ve všední dny od 7:00 – 14:00 hod
cena za ekologickou likvidaci autovraku: 1 845,- Kč

Masér pro sportovní a rekondiční masáže
mimo oblast zdravotnictví
proti únavě, bolesti zad, nohou
Helena Hnyková
Tel.: 481 585 240, mobil: 605 785 544

Svazek Krkonoše hlásí…
Regiontour“ a „GO“
Návštěvníci letošních veletrhů cestovního ruchu GO a Regiontour
v Brně nemohli expozici Krkonoš minout snad ani kdyby chtěli. Zdaleka
viditelná, monumentální fotografie nejvyšší hory Čech, charakterizovala
stánek instalovaný přímo v „centru dění“ Regiontouru. Byl naproti divadelní
úpravě části hlavního pavilonu na jehož pódiu se střídali významné osobnosti,
mnozí účinkující a vítězové různých soutěží. Díky přispění
Královéhradeckého a Libereckého kraje, jejichž představitelé při
neformálních schůzkách diskutovali se zástupci Svazku Krkonoše, byly letos
poprvé zcela samostatně prezentovány turistické regiony Krkonoše a Český
Ráj. Součástí krkonošské expozice také byla, kromě široké nabídky tištěných
propagačních materiálů a kiosku s přístupem na webové stránky
www.krkonose-smo.cz, sympatická degustace piva z harrachovského
minipivovaru při tamní historické sklárně a tradiční, více než metrová postava
Krakonoše. Samostatná prezentace sportovní a turistické nabídky Krkonoš,
včetně nových cykloturistických „Dlouhých sjezdů“, se uskutečnila v expozici
CzechTourism při mezinárodní výstavě „GO“.

Soutěž o nejhezčí pohlednici
Při soutěži o nejlepší turistickou pohlednici, která je letos poprvé
vyhlášena pod záštitou vládní agentury cestovního ruchu CzechTourism, bude
spolupracovat skupina pro marketing Krkonoš, která při svazku krkonošských
obcí působí. Po regionálním kole, ve kterém budou vyhodnoceny nejlepší
pohlednice, proběhne celostátní kolo v Praze. Uzávěrka dodání pohlednic je
do konce ledna 2005. Obec do soutěže zaslala pohlednici Poniklé
s Krakonošem.

Běžecká magistrála - evropský unikát
Téměř 550 kilometrů pravidelně upravovaných běžeckých stop
v rámci projektu „Krkonoše - lyžařský běžecký ráj“ je evropský unikát.
Právem jsou organizátoři na vzájemnou spolupráci více než dvou desítek
krkonošských subjektů hrdí, i když nelze popřít, že místa, kde vzájemná
komunikace ještě drobně vázne, se naleznou. Úprava tras je průběžně
sledována a jejich kvalita z valné části nyní závisí na počasí a sněhových
podmínkách. Stížnosti jsou na neohleduplné chodce, kteří běžecké stopy dost
často rozšlapou.

Skibus pro běžkaře
V souvislosti s „Krkonošským lyžařským běžeckým rájem“, byla
v pracovní marketingové skupině Svazku obcí Krkonoše poprvé diskutována
otázka autobusového spojení, speciálně určeného běžkařům, kteří se vydají
v bílých stopách například z východu na západ Krkonoš. V zimě pak nemají
žádnou příležitost se veřejnou hromadnou dopravou vrátit zpět do míst svého
ubytování. Právě jim by byl v příští zimní sezóně určen speciální skibus, který
by byl během zimní sezóny zajištěn například dvakrát v týdnu. .

Turistické produkty
Svazek měst a obcí má na svém kontě další dokončené a zajímavé
projekty „Zimní přechod Krkonoš na běžkách“ a „Od chalupy k chalupě –
letní pěší přechod hor“. Oba „turistické produkty“, které podle metodiky
CzechTourismu svým způsobem „prodávají“ region, a které jsou hlavní náplní
nově vydaného katalogu „Kudy z nudy“, získaly finanční podporu
Královéhradeckého kraje.

Cykloturistika
Dvě stě kilometrů cyklotras ve dvanácti trasách v Podkrkonoší je
připraveno v rámci projektu svazku obcí „Krkonoše ze sedla kola“. Jednotlivé
trasy protínají zatím neznámá, přesto velmi krásná a zajímavá místa
krkonošského regionu a přivedou i do podkrkonoší více zájemců o turistiku
a cykloturistiku. Značení tras na území Krkonošského národního parku bude
doplněno žlutými plechovými směrovkami s jasnou vypovídací schopností, na
některých zvláště vhodných místech budou umístěny stávající gravírované
dřevěné tabulky. Nově je vyprojektována páteřní cyklotrasa č. 22 z Horní
Branné do Svobody n/Ú., na některých úsecích bude řešena jako speciální
cyklostezka. Svazek měst a obcí v současné době hledá možnosti financování
vyznačení cyklotras a jejich vybavení mobiliářem.

„Dlouhé sjezdy“
Svazek měst a obcí si do své knihovničky zařadí další nový
propagační materiál - soubor zvláštních tras pro cykloturisty s využitím
cyklobusů a lanovek - „Dlouhé sjezdy“. Zájemci o cykloturistiku
v Krkonoších a Podkrkonoší jej mohli získat již v lednu na veletrhu
cestovního ruchu „Regiontour“ a „GO“ v Brně.

Mezinárodní jednodenní síťová jízdenka LIBNET+
Od 1.1.2005 dochází k rozšíření spolupráce mezi Libereckým krajem a
účelovým svazem Horní Lužice dolní Slezko (ZVON) ve využití mezinárodní
jednodenní síťové jízdenky LIBNET+. V Libereckém kraji jsou do systému
zapojeni autobusoví dopravci ČSAD Česká Lípa a. s., Liberec a. s., Jablonec
nad Nisou a. s., Semily a. s. a České dráhy a. s. Jízdenka platí ve všech
vnitrokrajských linkách výše uvedených dopravců, autobusoví dopravci
prodávají předtištěné blokové jízdenky ve svých předprodejních a
informačních kancelářích. Cena jízdenky je 130,- Kč a její platnost je do 24
hod dne, jehož datum je na jízdence vyznačeno. Jízdenku může použít:
- 1 dospělý cestující starší 15 let, který smí s sebou přepravit maximálně 1
dítě do 15 let
- 2 děti do 15 let

Změna v sazebníku správních poplatků, které se dotýkají matriční
agendy
nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu

20 Kč
100 Kč

ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze
soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, ze
záznamů,z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu
za každou i započatou stránku

30 Kč

ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu

za každý podpis nebo otisk razítka

30 Kč

Pozor! Osvobození - od poplatku jsou nově osvobozeny nadace a nadační
fondy, občanská sdružení a odborové organizace, obecně prospěšné
záležitosti, založené k poskytování obecně prospěšných činností v oblastech
ochrany životního prostředí, ochrany mládeže, občané se zvlášť těžkým
zdravotním postižením, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III.
stupně (držitelé průkazu ZPT a ZTP/P).
udělení státního občanství (dříve 5 000 Kč)

10 000 Kč

Pozn.: předmětem poplatku není vydání osvědčení nebo potvrzení o státním
občanství pro účely vydání prvního OP.
uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
3 000 Kč
uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt
na území ČR
2 000 Kč
vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu
nebo mimo úředně určenou místnost
1 000 Kč

Poděkování
Základní škola v Poniklé má od 1.ledna 2005 nového ředitele, pana
Mgr. Zdeňka Vinkláře. Kolem jeho zvolení byla řada problémů, která
vyplynula ze složité legislativy a pak a z odvolání „nedoceněných“ dalších
uchazečů. Panu Vinklářovi přeje zastupitelstvo obce v nové funkci hlavně
pevné nervy, plný počet žáků a pak dostatek financí pro další rozvoj školní
budovy.
Odcházejícímu ředitelu panu Mgr. Vladimíru Vinklářovi
zastupitelstvo obce vyslovuje upřímný obdiv a poděkování za 38 let práce ve
školství, z toho plných 34 let v Základní škole v Poniklé. Odešel ze školství,
neodchází však z veřejného a společenského života. I nadále plní zodpovědně
svoji funkci člena zastupitelsta v radě obce. Vladimíre, děkujeme!

Omluva
V minulém čísle zpravodaje jsme čtenáře mylně informovali
o čestných dárcích krve. Všem dárcům i čtenářům se pokorně omlouváme
a opravujeme:
Zlatou plaketu Jánského v listopadu 2004 obdrželi:
Barbora Ronová, Poniklá 302,
Bohumil Farský, Poniklá 471.
Stříbrnou plaketu Jánského v listopadu 2004 obdrželi:
Viera Hlaváčová, Poniklá 298,
Tomáš Dolenský, Poniklá 302.

Náklady na likvidaci odpadu v roce 2004
V minulém zpravodaji jsme zveřejnili informační přehled nákladů
vynaložených na sběr, svoz a likvidaci odpadů. Dnes již máme přesná čísla,
která jsou následující:
Odvoz zvonů a kontejnerů na sklo (15,64 tun), papír (8,44 tun),
PET (4,64 tun) vč. likvidace a pronájmu nádob
95 173,- Kč
Odvoz a likvidace popelnic (202,89 tun)
432 927,- Kč
Pytle
46 103,- Kč
Doprava velkoobjemových kontejnerů
37 342,- Kč
Likvidace velkoobjemových kontejnerů (90,64 tun)
62 832,- Kč
Nebezpečný odpad (2,39 tun)
27 756,- Kč
Náklady celkem
702 133,- Kč
Sníženo o železný šrot (20,25 tun)
Sníženo o platby EKOKOM
za vytříděný odpad
Sníženo o zálohu EKOKOM za IV/Q 2004
Celkem náklady po snížení
Počet obyvatel k 1.1.2004:
Neobydlené stavby ind. rekreace:
Celkem platících subjektů:
Výpočet poplatku za rok 2004: 638 485 : 1 430 = 446,50 Kč

- 19 788,- Kč
- 33 860,- Kč
- 10 000,- Kč
638 485,- Kč
1 238
192
1 430

Dotace na poplatek pro rok 2005:
20,50 Kč na občana/rok.
Z přehledu vyplývá, že obec při dosavadním místním poplatku ve výši
426,-Kč/občan/rok, bude v letošním roce dotovat likvidaci odpadků ve výši
20,50 Kč na jednoho občana v roce. Náklady můžeme snížit všichni tříděním
odpadu.
Vypracovala: Kavánová

Náklady na vodné a stočné v roce 2004
Tímto přehledem Vás chceme seznámit s náklady na pitnou
a odváděnou vodu. Největším překvapením bylo zjištění velkého úniku pitné
vody ze zdroje Horní Dola. Téměř každý druhý litr vody se ztrácí buď
v děravém potrubí nebo černými odběry. Prioritou proto v letošním roce bude
hledání úniků. Rovněž nás čeká výměna všech vodoměrů, neboť podle norem
Evropské unie již nevyhovuje žádný.
Spotřeba vody dle vodoměrů:
Horní Dola
Keříček
Přeložka
Nová Ves

54 797 m3
15 920 m3
1 368 m3
1 496 m3

Ztráta ve vodní síti:

Horní Dola
Keříček

Náklady vodné 2004:
Náklady stočné 2004:
Náklady vodné a stočné celkem:

Spotřeba vody dle fakturace:
Horní Dola
Keříček
Preložka
Nová Ves
Celkem:

25 659 m3
14 624 m3
1 368 m3
1 496 m3
43 147 m3

29 138 m3
1 296 m3
590 870,- Kč
672 252,- Kč
1 263 122,- Kč

Výpočet: 1 263 122 Kč : 43 147 m3 = 29,30 Kč/m3
Při výši ceny vodného a stočného v roce 2004 (21,-Kč/m3) je zřejmé,
že obec doplácela na každý 1 m3 vodného a stočného částku 8,30 Kč (celkem
358 120,-Kč).
Při stanovení ceny vodného a stočného pro rok 2005 ve výši
26,-Kč/m3, bude obec dotovat tuto položku částkou 3,30 Kč. Při stejném
množství V+S to představuje celkovou roční dotaci ve výši 142 385,-Kč.

Z toho vyplývá, že cenu V+S v Poniklé bude nutno navýšit alespoň na
republikový průměr, pokud budeme požadovat kvalitní pitnou vodu
v dostatečném množství.
Z účetních podkladů vypracovala Kavánová

Vyúčtování

prodeje bytů

V loňském roce obec prodala celkem 58 bytových jednotek. Za jejich
prodej získala přes 5 mil. korun. Největším výdajem bylo uhrazení tří úvěru
od České spořitelny. Ostatní výdaje jsou uvedeny v následujícím přehledu:
Příjmy:
za prodej bytů:
5 475 614,84 Kč
Výdaje:
splátka úvěrů
4 624 000,Kč
realitní kancelář
293 450,Kč
daň z převodu nemovitostí
157 302,Kč
poplatky
26 919,70 Kč
geometrické plány
22 102,50 Kč
znalecký posudek
52 500,Kč
poplatky notářka
35 000,Kč
platba pí Benešové
6 060,Kč
ostatní (kolky, navrácení přeplatku)
4 540,Kč
celkem výdaje
5 221 874,20 Kč
Rozdíl mezi příjmy a výdaji:

253 740,64

Kč

Tento zůstatek bude v letošním roce použit na úhradu nákladů při privatizaci
obecních domů (čp. 320 321 a 412).

Nabídka neprodaných bytů k odprodeji:
Ve druhém kole první vlny privatizace nabízí obec Poniklá
k odprodeji tyto 4 bytové jednotky:
Byt č.263/1 v 1.podzemním podlaží, podlahová plocha 58,80 m2.
K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 588/8396 na
společných částech domu čp. 263. Byt je obydlen nájemníkem. Vyvolávací
cena 113 300,-Kč

Byt č.272/4 v 1.nadzemní podlaží, podlahová plocha 58,60 m2.
K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 586/4131 na
společných částech domu čp. 272. Byt je obydlen 4 nájemníky. Vyvolávací
cena 129 770,-Kč.
Byt č.274/7 ve 2.nadzemním podlaží, podlahová plocha 58,60 m2.
K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 586/4118 na
společných částech domu čp. 274. Byt je obydlen nájemníkem. Vyvolávací
cena 129 770,-Kč.
Byt č.276/1 v 1.podzemní podlaží budovy, podlahová plocha 57,30 m2.
K vlastnictví jednotky patří spoluvlastnický podíl o velikosti 573/8282 na
společných částech domu čp. 276. Byt je bez nájemníka. Vyvolávací cena
110 400,-Kč.
Termín pro podání žádostí k odkoupení těchto čtyř bytových jednotek je
30.září 2005. Po tomto termínu rozhodne zastupitelstvo obce o dalším
postupu.

Společenská kronika
Jubilea v lednu a únoru 2005:
85 let
80 let
80 let
70 let

paní Libuše Zemánková
paní Věra Šimůnková
paní Irena Nechanická
paní Božena Pelcová

Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!
Stříbrná svatba:
Radomil a Daniela Hendrychovi
Miroslav a Božena Koudelkovi
Hodně štěstí do dalších let společného života!
Úmrtí:
14.1.2005

pan Antonín Kahoun ve věku 71 let

30.1.2005
9.2.2005
12.2.2005
20.2.2005
21.2.2005

pan Václav Lhoták ve věku 92 let
paní Marie Helebrantová, rozená Holubcová ve věku 61 let
pan Jaromír Kobr ve věku 77 let
paní Libuše Tuláčková ve věku 69 let
pan Zdeněk Šindelář ve věku 82 let

Čest její památce!
Narození:
27.11.2004

Pavlu Douchovi a Monice Řeháčkové dcera Dita

Rodičům srdečně blahopřejeme, děti vítáme do života!

Poděkování
Touto cestou děkuji paní B.Stínilové za upřímná slova útěchy a všem
zúčastněným na zajištění smutečního obřadu. Děkuji všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s panem Václavem Lhotákem, za květinové dary
a kondolence.
Vlasta Šubrtová

Pohyb občanů v roce 2004:
Počet obyvatel v obci k 1.lednu 2004:
Narozeno
Zemřelo
Odstěhovalo se
Přistěhovalo se
Sňatek uzavřelo
Rozvedly se
V rámci obce se přestěhovalo
Počet obyvatel v obci k 1.lednu 2005

1238 osob
6 dětí
8 občanů
17 občanů
12 občanů
7 párů
2 páry
24 občanů
1231 osob

Připravuje se
Dětský MAŠKARNÍ

BÁL

V sobotu 2. dubna 2005

Z kultury
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA BŘEZEN A DUBEN 2005
*
*
*
středa 2.3. v 19.45 h.
MOJE MATKA JE NA HOLKY
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Španělská komedie (96 min.) na věčně přetřásané téma sexuální identity.
Její děj se z části odehrává v Praze a jednu z hlavních rolí vytvořila česká
herečka Eliška Sirová.
sobota 5.3. v 19.45 h.
OKRSEK 49
neděle 6.3. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký akční thriller (116 min.). Oheň je jejich osud. V hlavních rolích
Joaquin Phoenix a John Travolta.
středa 9.3. v 19.45 h.
CELLULAR
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý kriminální thriller (95 min.) s Kim Basingerovou
a Chrisem Evansem .
Hranicí mezi životem a smrtí je signál.
sobota 12.3. v 18.00 h. !
LOVCI POKLADŮ
neděle 13.3. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý dobrodružný film (130 min.). Aby rozluštil kód, musel
porušit všechna pravidla.
V hlavních rolích Nicolas Cage, Diane Kruger a Jon Voight.
středa 16.3. v 19.45 h.
PROTIVNÝ SPROSTÝ HOLKY
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká studentská komedie (98 min.) o tom, co dokážou holky, když se
perou o kluka…
sobota 19.3. v 19.45 h.
KDYŽ SE SETMÍ
neděle 20.3. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč

Širokoúhlý americký thriller (?? min.). Podaří se špičkovému zloději
Maxovi (Pierce Brosnan) a jeho společnici Loly (Salma Hayek) uloupit třetí
Napoleonův diamant, který je největším na celém světě?
středa 23.3. v 19.45 h.
NA DOTEK
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americké drama (104 min.). Věříte-li v lásku na první pohled, nikdy se
nepřestaňte dívat.
V hlavních rolích Julia Roberts, Natalie Portman, Jude Law a Clive
Owen.
sobota 26.3. v 19.45 h.
MILENCI A VRAZI
neděle 27.3. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
České drama podle románu Vladimíra Párala (108 min.). Vraždí, protože
milují. Milují, až by vraždili.
Hit roku s vynikajícím hereckým obsazením.
středa 30.3. v 19.45 h.
WIMBLEDON
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá komedie (VB, 99 min.) - potvrzuje odvěké rčení, že láska je
mocná čarodějka.
sobota 2.4. v 19.45 h.
ALEXANDER VELIKÝ
neděle 3.4. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlé historické drama Fr/VB/NL (176 min.). Velkolepá podívaná
o životě, činech a osudu muže, který skončil jako smutná oběť příliš velké
vlastní moci. Hrají Colin Farrell, Angelina Jolieová, Anthony Hopkins
a další.
středa 6.4. v 19.45 h.
VYBÍJENÁ: BĚŽ DO TOHO NA PLNÝ
KOULE
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Bláznivá širokoúhlá americká komedie (93 min.), ve které se objevuje řada
osobností – včetně cyklisty Lance Armstronga.
sobota 9.4. v 19.45 h.
KAMEŇÁK 3
neděle 10.4. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 70,- Kč
Česká bláznivá komedie rež. Zdeňka Trošky (100 min.). Přijměte pozvánku

znovu na pár dnů do Kameňákova.
středa 13.4. v 19.45 h.
ŽRALOK V HLAVĚ
přístupný Vstupné 55,- Kč
Česká širokoúhlá hořká komedie (75 min.). Každý máme svého žraloka.
V hlavě.
sobota 16.4. v 19.45 h.
HITCH: LÉK PRO MODERNÍHO MUŽE
neděle 27.4. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlá americká komedie (115 min.). Chcete se seznámit? Zeptejte se
mě. V hlavní roli Will Smith.
středa 20.4. v 19.45 h.
KREV ZMIZELÉHO
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Česká výpravná historická sága (126 min.) s Vilmou Cibulkovou a Ester
Geislerovou v hlavních rolích. Strhující dramatický příběh žen ve
vyhrocené historické situaci.
sobota 23.4. v 19.45 h.
LETEC
neděle 24.4. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 70,- Kč
Širokoúhlý životopisný velkofilm USA/SRN (170 min.). Leonardo
DiCaprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese.
středa 27.4. v 19.45 h.
ŽIVOT A SMRT PETERA SELLERSE
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Životopisný film USA/VB (127 min.). „Nikdy nedejte na první dojem“.
sobota 30.4. v 19.45 h.
SAMETOVÍ VRAZI
neděle 1.5. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Český kriminální thriller (130 min.) vychází z proslulého případu tzv.
„Orlických vražd“. … stáhnou Vás s sebou …
*

*

*

Ve vstupném je započítán příplatek 1,- Kč, určený ve prospěch Státního fondu pro rozvoj české
kinematografie. Filmy značené symboly (12, 15, 16, …)
jsou mládeži přístupné, pro děti do 12, 15, 16 … let jsou však nevhodné. Změna programu a výše
vstupného vyhrazena.
Program KINA též na adresách: www.jablonecn.j.cz, www.krkonose-smo.cz, www.kina.365dni.cz..
Telefon: 481591437, 481591106 mobil: 604274911.

IKS CENTRUM Jilemnice
- program na březen 2005

BŘEZEN - MĚSÍC DIVADLA
Festival neklade hranice mezi profesionální a amatérské divadlo. Hlavním
smyslem je pěstování a upevňování vztahu k tomuto nejstaršímu uměleckému
oboru jak u aktivních ochotníků, tak u nejširší divácké veřejnosti. Při
přehlídce dostávají příležitost mj. také žánry a divadelní scény, které jsou
v běžné nabídce programů obsazovány méně - např. divadla jednoho herce
nebo oblastní divadla se svým často velmi zajímavým repertoárem. Program
je sestaven zpravidla z 10 divadelních představení různých typů, vč. divadel
pro děti.
Abonentní vstupné (kromě koncertu Hradišťanu):
400,- Kč, studenti a důchodci 200,- Kč

1. Úterý
Zlatovláska
od 09:00
od 10:30
DS Mladá scéna Ústí nad Labem. Představení pro ZŠ. Klasická pohádka
s netradiční světelnou a zvukovou složkou s různými efekty, které dětem
vytvoří svět plný kouzel a imaginace
vstup 25,- Kč
Kulturní středisko

8. Úterý
Bedna u Slavkova
od 19:30
VDS ``Vlastik`` Vrchlabí se představí v komedii malých lidí na pozadí
velkých dějinných událostí. Očekávejte autentické provedení ``bitvy tří
císařů`` přímo na divadelních prknech před Vašimi zraky.
vstup 50,- Kč , 30,- Kč
Kulturní středisko

12. Sobota

Smíšené pocity
od 19:30
Komedie o hlubokých lidských vztazích. Dojímavá okouzlující hra
o milostném vztahu dvou lidí středního věku. Petr Kostka za roli Hermana
obdržel cenu Thálie za rok 2003. Hrají: Petr Kostka, Jana Hlaváčová, Jaroslav
Satoranský, Ladislav hampl. Režie: Luděk Munzar.
vstup 150,- Kč , 140,- Kč , 130,- Kč
Kulturní středisko

14. Pondělí
Dvojí hra
od 19:30
DS Krakonoš Vysoké nad Jizerou. V detektivní hře Roberta Thomase se
přeneseme do Francie roku 1950. V luxusní vile nedaleko Paříže se odehrává
příběh skřípavého manželství Simony a Richarda, služky Marie, Richardova
přítele Sartoniho... Začnou se dít podivné věci, více neprozradíme.
vstup 50,- Kč , 30,- Kč
Kulturní středisko

18. Pátek
Gazdina roba
od 19:30
DS Hvozdná. Hra Gabriely Preissové o tragédii ženy, která příliš vyčnívala
a byla za to také potrestána svým okolím ve vynikajícím provedení
divadelního souboru z Hvozdné. Skvělé herecké výkony, poutavá scéna
a podmanivá hudba právem vynesly toto představení k vítězství na národní
přehlídce Krakonošův divadelní podzim a doporučení na Jiráskův Hronov.
vstup 50,- Kč , 30,- Kč
Kulturní středisko

20. Neděle
Jak kašpárek zachránil Honzu krále
od 14:30
DS Jiří Poděbrady. Výpravná pohádka s písničkami o Proužkovaném
království, kde se děti setkají s řadou známých postav - Honzou, princeznou
Karolínkou, kašpárkem, ježibabou, vodníkem a dalšími. Honza dostane
princeznu za ženu a královskou korunu k tomu, tím však tato pohádka
nekončí, ale začíná.

vstup 30,- Kč
Kulturní středisko

22. Úterý
Tři strážníci
od 08:15
od 10:00
Představení ZŠ a SŠ. Pořad věnovaný ke stému výročí narození pánů Jiřího
Voskovce a Jana Wericha. Uvádí Richard Pogoda redaktor českého rozhlasu.
vstup 20,- Kč
Kulturní středisko

23. Středa
Portugálie
od 19:30
Divadlo V Roztocké Jilemnice. Úspěšná místy hořká komedie maďarského
autora Zoltána Egressyho, jejíž děj se odehrává v typické venkovské hospodě.
Hra o obyčejných lidech, jejich velkých snech, mnoha slovech a málo činech.
vstup 50,- Kč , 30,- Kč
Kulturní středisko

26. Sobota
S tvojí dcerou ne
od 19:30
Divadlo Aloise Jiráska Úpice. Jedna z nejlepších komedií od herce, dramatika
a režiséra Antonína Procházky o tom, jak se snadno dostat do problémů
středního věku. Příběh docela obyčejných manželských párů, které se snaží
předejít manželské krizi. Lehká zápletka postupně spustí řadu komických
situací a vtipných dialogů.
vstup 50,- Kč , 30,- Kč
Kulturní středisko

31. Čtvrtek
Hexenšús
od 19:30
Komedie dramatika Johna Grahama o klasickém manželském trojúhelníku s
anglickým konverzačním humorem. Co všechno se může stát, když milence
ve vaně znehybní pořádný ``hexenšús``! Hrají: Karel Roden/Marian Roden,

Kateřina Hrachovcová, Jan Šťastný, Hana Čížková, Tomáš Juřička, Ivo
Kubečka, Jana Krausová. Režie: Jaroslav Hanuš
vstup 150,- Kč , 140,- Kč , 130,- Kč
Kulturní středisko

Ze sportu
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.

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

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

15 : 32
8

3 góly

2 góly

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

