Zprávy z jednání rady obce.
Vážení občané,
většinu záležitostí, které projednávala rada obce, projednávalo
i zastupitelstvo a tak se o nich dočtete v zápisech z těchto jednání. Od vydání
minulého zpravodaje se zastupitelstvo sešlo 2x a zápisy jsou uveřejněny
v tomto zpravodaji. Já se proto dnes omezím spíše na kusé zprávy z jednání
rady.
RO byla seznámena s návrhem rozpočtu obce pro rok 2005 a postoupila
ho k projednání zastupitelům, stejně jako výsledek hospodaření obce v roce
2004. Předložený rozpočet zastupitelé přijali.
RO byla rovněž seznámena s odhadními cenami bytů prodávaných
v 2. vlně. V současné době jsou již na katastrálním úřadu zapsány byty, takže
zastupitelům zbývalo pouze stanovit cenu za byt a prodeje mohou být
uskutečněny. Také o cenách bytů již zastupitelé rozhodli a prodejní cena je
opět 25% z odhadní ceny, kterou stanovila realitní kancelář TOP.
Rada také obdržela několik žádostí o koupi bytů, které nebyly prodány
v 1. kole 1. vlny. O těchto žádostech bude rozhodováno až po 1. říjnu 2005
a způsob výběru určí zastupitelé. Může to být prodej vybranému zájemci,
obálková metoda, dražba nebo i jiný způsob.
V minulém čísle zpravodaje jsem zmínil možnost postavení nájemního
domu firmou BAK za státní dotaci. Tento záměr již padl, neboť se značně
ztížily podmínky na získání těchto dotací. Jednak by se obec musela na stavbě
finančně spolupodílet a jednak jsou takto postavené byty určeny pouze
poměrně úzkému okruhu lidí. Rada tedy rozhodla o zajištění projektové
dokumentace na vestavbu 3 bytových jednotek v čp. 266 (zdravotní
středisko). Rekonstrukce bude prováděna z vlastních zdrojů, a bude navržena
do rozpočtu obce nejdříve v příštím roce. Tato rekonstrukce by mohla být
i příležitostí pro místní řemeslníky.
Vzhledem k tomu, že je z rozpočtu obce na letošní rok uvolněna částka
na opravu místních komunikací, provedla rada výběrové řízení na dodavatele.
Opravována bude cesta od kostela k fotbalovému hřišti a cesta okolo paní
Hájkové. Cestu ke hřišti opraví, vzhledem k nejnižší cenové nabídce, firma
HNH Hrabačov. Na opravu cesty okolo paní Hájkové nabídl finanční
spoluúčast pan Winter a proto rada doporučila, aby se s předloženými
nabídkami seznámil i on.
Radě se stále nepodařilo realizovat kupní smlouvu na pozemek
s manželi Hojnými. Podle rozhodnutí zastupitelstva měla být před prodejem
uzavřena smlouva o věcném břemeni, kterou ovšem jedna ze zúčastněných

stran nechce uzavřít. Obec se v současné době snaží dělat vše pro to, aby
prodej obecního pozemku neznamenal znesváření sousedů.
Také s panem Šírem se nepovedlo uzavřít smlouvu o pronájmu 1NP
v objektu penzionu Homole. Byly mu předloženy 2 varianty – smlouva na
dobu určitou v období provozu vleku nebo koupaliště a smlouva na dobu
neurčitou celoročně. Bohužel, k podpisu musí být vždy strany dvě. Firma
Ekostavby také urgovala úhrady penalizačních faktur. Vzhledem k napjatému
obecnímu rozpočtu doporučila rada uzavřít s panem Šírem splátkový
kalendář.
Firma Unileasing nabízí možnost splátek na doplacení pronajatého
sněhového děla. RO doporučuje, aby byl pozván odborník a posoudil, zda
cena je adekvátní. I když by se zdálo, že sněhové dělo bylo letošní zimu
zbytečné, mohu vás ujistit, že provozu vleku pomohlo. Především tím, že na
kritických místech byla nasněžena silná vrstva a nebylo potřeba přihrnovat
sníh z okolí.
V areálu Homole byl také řešen možný odprodej pozemků, kde jsou
umístěny obslužné chatky. S jedním vlastníkem k dohodě nedošlo, chatka
bude zřejmě přenesena na jiné místo, v druhém případě je bouda špatně
zakreslena v mapě a věc musí nejdříve dát do pořádku katastrální úřad.
Finanční úřad Semily provedl kontrolu dotace na DPS. Zde uvádím
doslovný zápis z jednání rady:
Finanční úřad Semily – zpráva o výsledku kontroly investiční dotace
poskytnuté MMR ČR na akci „B.j. 22 DPS Poniklá, parc.číslo st. 114, 115,
209, 218/3, 219/1 k.ú. Přívlaka“. Výsledkem zprávy je konstatování, že obec
nesplnila v roce 2001 objem vlastních zdrojů stanovený Rozhodnutí ve výši
120 000,-Kč, když v tomto roce vložila na sledovanou akci pouze 77 292,-Kč.
Dále obec nesplnila podmínku termínu návrhu na vklad zástavního práva státu
do KN, kdy mělo být zástavní právo vloženo do 3 měsíců ode dne nabytí
právní moci kolaudačního rozhodnutí. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní
moci 18.11.2002, návrh na vklad zástavního práva státu do KN k nemovitosti
čp. 432 byl podán až 6.10.2003. Tím byla porušena rozpočtová kázeň dle
§ 44 odst. 1 písm. B) zákona č. 218/2000 Sb. Obec se nedomnívá, že
poskytnutou dotaci nesprávně použila, neboť objekt slouží k plné spokojenosti
potřebným. Obec vložila do stavby daleko více finančních prostředků, než
bylo stanoveno rozhodnutím MMR ČR. Obec návrh na vklad zástavního
práva státu k nemovitosti čp. 432 neprotahovala schválně, ale vyvazovala
zástavu České spořitelny, neboť podmínkou MMR bylo, že na objektu
nemůže váznout jiná zástava, než ministerstva. RO doporučuje využít
veškerých dostupných možností k uplatnění žádosti na prominutí navrácení
dotace, jakož i prominutí uloženého penále.
Věříme, že vše dobře dopadne.

RO plánovala v letošním roce rozšířit vodojem v Nové Vsi. Plánovaná
investice byla ve výši 1064000,- Kč, 70% z této částky mohla obec získat
z dotací z Libereckého kraje. Bohužel, obstaravatelská firma VHS Richard
Trkan, Vrchlabí nedodala včas stavební povolení a tak nemohla být naše
žádost o dotaci v termínu zaregistrována.Celá akce se tak přesouvá do dalšího
roku.
ŘSD žádalo o zrušení věcného břemene na pozemku vedle pošty. RO
souhlasila, neboť pozemek je nyní v silnici, veřejně přístupný a věcné
břemeno je tudíž bezpředmětné.
Město Jilemnice vyzvalo k podání žádosti o příspěvek na opravu
kulturních památek. RO doporučila, aby byla podána žádost na zhotovení
kopií sošek, které byly zcizeny ze sochy sv. Jana. Ovšem ukázalo se, že na
zhotovení replik se tato dotace nevztahuje. Dále byla podána také žádost na
podporu opravy drobných památek v krajině (křížky, kapličky).
Pozemkový fond ČR nechal vyvěsit na úřední desce seznam pozemků
určených k převodu na další osoby. Přehled bude na úřední desce až do
8.6.2005,, poté budou pozemky nabízeny k prodeji.
RO souhlasila s věnováním několika cen na různé společenské akce,
jednalo se vesměs o celodenní bezplatné jízdenky na vlek.
Obec Poniklá získala v krajském kole letošní soutěže Zlatý erb 3. místo
za elektronickou službu a 1. místo v hodnocení návštěvníků stránek – Cenu
veřejnosti. Toto ocenění patří především panu Jakubu Harcubovi, který se
o naše stránky vzorně stará. Zároveň děkuji všem, kteří nám dali v této anketě
svůj hlas. Zde bych chtěl opět vyzvat všechny, kteří by se chtěli na stránkách
obce zviditelnit, pochlubit se či něco prezentovat. Veškeré příspěvky, články
a názory zasílejte nejlépe elektronickou cestou na adresu admin@ponikla.cz.
A pro opravdové patrioty je pan Harcuba schopen zařídit mailovou adresu ve
tvaru jméno@ponikla.cz.Tato schránka sice nepřináší takový komfort jako
schránky jiné, ale výhodou je lehce zapamatovatelná a originální adresa.
Tolik nejdůležitější zprávy z jednání rady obce.
místostarosta

ZÁPIS
ze 17. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 30.března 2005 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 13 členů zastupitelstva.
Omluven: Mgr. Vladimír Vinklář, Lidmila Kadavá
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej

Ověřovatelé zápisu: Jan Řehořek, Jana Pičmanová
Návrh na usnesení: Jaroslav Čížek
PROGRAM
1. Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2. Nabídka firmy SKS a EKO KOM ve věci třídění odpadů.
3. Zpráva o činnosti rady obce za období od 28.února 2005.
4. Návrh ceny bytů ve II.vlně privatizace.
5. Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2004.
6. Návrh a schválení rozpočtu obce pro rok 2005.
7. Schválení výsledku hospodaření Základní školy Poniklá.
8. Schválení výsledku hospodaření Mateřské školy Poniklá.
9. Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Jilemnicko.
10. Návrh rozpočtu Svazku obcí Jilemnicka.
11. Výsledek inventarizace.
12. Schválení výroční zprávy o použití Fondu rozvoje bydlení.
13. Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru.
14. Prodej-koupě pozemků.
15. Různé – změna Zřizovací listiny Mateřské školy a Základní školy
v Poniklé.
16. Diskuze
17. Návrh na usnesení a závěr.

Ad 2) Nabídka firmy Severočeské komunální služby Jablonec nad
Nisou a firmy EKO KOM Jablonec n/N
Zástupce firmy EKO KOM Jablonec nad Nisou pan ing. Holubec
představil projekt Libereckého kraje, který má za cíl zapojit do třídění odpadu
všechny obce bez rozdílu a to tím, že každá obec obdrží zdarma některé
příslušné nádoby. Pro obec to znamená ušetření nákladů za odpady, které do
popelnic nepatří. Do projektu jsou zapojena města a obce v LK a do dnešního
dne bylo již přiděleno 600 nádob na tříděný odpad. I obec Poniklá má obdržet
v příštích dnech tři nádoby zdarma.
Zástupce firmy Severočeské komunální služby Jablonec nad Nisou
pan Strnad pak informace doplnil o plánovaném sjednocení systému svozu,
neboť nyní je několik variant pronájmu a odvozu nádob, které jsou buď
obecní nebo jsou v pronájmu od SKS. I systém odvozu je různý podle potřeb
obcí. Novinkou ve třídění odpadu je nabídka pytlů na sběr plastů, tzn. veškeré
igelitové sáčky, tašky, kelímky, obaly lze vytřídit do těchto pytlů, které obec
obdrží zdarma. Zaplatí pouze odvoz, ale za vytřídění každého kilogramu platů
obdrží od firmy EKO KOM 3,-Kč. Novinkou je rovněž i pytlový systém sběru
nápojových kartonů (mléko, džusy). Za pytel zaplatí obec 2,80 Kč a úhradu za

odvoz. Za každý vytříděný kilogram nápojových kartonů obdrží od firmy
EKO KOM 4,30 Kč. Podmínkou sběru těchto odpadů je, že musí být do pytlů
ukládány čisté a umyté. Harmonogram svozu těchto pytlů včetně určení
místa složení bude projednáno s obcí. Pan Strnad ještě představil program,
který je vypracován pro mateřské a základní školy, do kterého jsou
zapojovány děti s motivací získání finančních prostředků. Např. za 1kg papíru
obdrží dítě 1,-Kč, podobné je to i s dalšími vytříděnými odpady. Navíc škola
získá za každý kg vytříděného odpadu 0,50 Kč od firmy EKO KOM a 0,50 Kč
od obce. Je to dobrá motivace nejen pro školu, ale i pro žáky.
Diskuze: Paní Václavíková – proč je vyvážena nádoba na PET lahve,
která je zaplněna sotva do třetiny. Odpověď – protože je v obci nastaven 14ti
denní režim vývozu. Pokud je tato nádoba nevyužita, pak může být
přemístěna jinam, kde využita bude, nebo bude upraven režim odvozu na delší
časový úsek.
Paní Kynčlová – bude se také třídit textil? Odpověď – textil dnes již
není z přírodních vláknin, ale jsou do něho přimísena umělá vlákna z ropy.
U nás není firma, která by textil odebírala. Textil je kvalifikován jako
objemný odpad.
Pan Čížek – jak je to s likvidací lepenky. Při svozu nebezpečného
odpadu ji firma odmítá převzít. Odpověď – lepenka skutečně není zařazena do
kategorie nebezpečného odpadu, ale nepatří rovněž ani do objemného. Tento
odpad má zvláštní určení a k jeho převzetí a likvidaci je oprávněna skládka
v Košťálově nebo v Dolní Branné.
ZO bere na vědomí.

Ad 1) Zahájení – volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Po skončení diskuze k nabídce SKS a EKO KOM bylo zahájeno
17. zasedání zastupitelstva obce. Navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatel,
navrhovatel a schválení programu. Paní starostka požádala o doplnění
programu o změnu Zřizovacích listin v obou místních školách.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 3) Zpráva o činnosti rady obce za období od 28.února 2005
Zprávu přednesl pan ing. Plichta a je přílohou tohoto zápisu. Ke
zprávě nikdo nediskutoval.
Hlasování: pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 4) Návrh ceny bytů ve II.vlně privatizace
V roce 2003 schválilo ZO, pod č. usnesení 74, zahájení privatizace
bytového fondu. V I.vlně bylo prodáno 58 bytových jednotek s hrubým
příjmem 5 475 615,-Kč. Získanými prostředky byly uhrazeny především
investiční úvěry ve výši 4 624 000,-Kč.
Do II.vlny privatizace byly zahrnuty tři domy a to u Preložky čp. 320
a 321 a na Přívlace čp. 412. Celkem 20 bytových jednotek. Postup při prodeji
je totožný s prodejem v I.vlně a řídí se Zásadami pro prodej bytů a domů
z vlastnictví obce. Uvedené ceny byly vypočteny a stanoveny Znaleckými
posudky vypracovanými firmou z Jablonce nad Nisou dle zákona č. 151/1997
Sb., o oceňování majetku ve znění zákona č. 121/2000 Sb., a vyhlášky
Ministerstva financí ČR č. 540/2002 Sb., ve znění vyhlášek č. 452/2003 Sb.
a č. 640/2004 Sb., podle stavu ke dni 15.2.2005. Každý nájemník obdržel
písemnou informaci o ceně bytu dle znaleckého posudku. Úkolem
zastupitelstva je stanovení ceny pro prodej. Vzhledem ke skutečnosti, že
v loňském roce proběhla I.vlna privatizace a ceny bytů byly nájemníkům
prodávány za čtvrtinu odhadní ceny, pak by bylo spravedlivé, aby byty ve
II.vlně byly prodávány se stejnou slevou a stejným způsobem.
Diskuze: Pan Řehořek – nesouhlasí se snížením ceny a považuje to za
hazardování s obecním majetkem. Cena bytu dle znaleckého posudku se mu
jeví jako adekvátní, maximálně připouští slevu do 20%. Obec peníze
potřebuje na rekonstrukci školní jídelny a další opravy.
Pan Mikolášek – nesouhlasí s předchozím návrhem a navrhuje, aby bylo
postupováno obdobně jako v I.vlně privatizace.
Pan Čížek a pan Udatný – doporučují rovněž zachovat postup z I.vlny
privatizace.
Pan Řehořek – navrhuje, aby pan Udatný byl z hlasování vyloučen, protože
mu jako nájemníkovi vznikne hlasováním prospěch.
Hlasování o vyloučení pana Udatného:
pro 1(Řehořek)
proti 12 zdržel se 0
Hlasování o návrhu pana Řehořka-cena za 80% znal.posudku:
pro 1 (Řehořek proti 12
zdržel se 0
Hlasování o ceně bytu za 25% znaleckého posudku:
pro 12 proti 1 (Řehořek)
zdržel se 0

Ad 5) Schválení výsledku hospodaření za rok 2004.
Pro rok 2004 byl přijat rozpočet jako vyrovnaný. Během roku došlo
k jeho naplnění v příjmové části ve výši 22 961 350,-Kč, ve výdajové části
22 456 045,-Kč. Celkový přehled je uveden v tabulce, která je přiložena.

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2004
Příjmy

Výdaje

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

1 693 690,- komunikace

112 614,- vodné

590 870,-

daň z příjmů právnických osob

1 769 849,- stočné

877 959,70

daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
poplatek za likvidaci komun. odpadu

669 546,- dopravní obslužnost

262 500,- MŠ

1 534 326,50
5 349 037,-

602 228,- školní jídelny
13 810,- knihovna

pobytový poplatek

50 755,- místní rozhlas

poplatek za užívání veřej. prostranství

14 634,- zpravodaj

poplatek z ubytovací kapacity

17 393,- kultura

správní poplatky

18 880,- ostatní zájmová činnost

splátky půjček
přijaté dotace

113 190,-

2 608 391,- ZŠ

poplatek ze psů

daň z nemovitosti

445 900,-

355 518,- bytové hospodářství
130767,47 veřejné osvětlení
6 761 408,- pohřebnictví

2 048,40
8 030,50
7 560,46 452,48 935,872 471,1 589 697,29
237 316,50
16 498,-

vodné

524743,50 územní plánování

119 000,-

stočné

373 374,- komunální služby

2 028 238,-

MŠ
ZŠ

37 990,- sběr a svoz komun. odpadů
3 113,- pečovatelská služba

knihovna

0,- klub důchodců

zpravodaj

25 200,- ochrana obyvatelstva

kultura

7765,50 požární ochrana

bytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví

6376732,81 zastupitelstvo obce
1 000,- volby do zastupitelstev ÚSC
10 720,- volby EU

územní plánování

8 000,- činnost místní správy

komunální služby

379822,40 služby peněžních ústavů

činnost OOSS v ochraně živ. prostředí
pečovatelská služba
příjmy z úroků
ostatní činnosti

535 876,35
7 007,1 900,88 190,50
681 225,10 855,72
8 446,50
1 220 009,60
67 897,64

1 000,- převody mezi vlastními účty

75 000,-

25 870,- finanční vypořádání min. let

25 652,90

30265,80 ostatní činnosti
73 770,- nein. dotace nezisk. org.
uhrazené splátky dl. úvěrů

Celkem

631 437,20

22 961 350,-

Usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření obce za rok 2004.

193 017,3 000,5 019 000,22 456 045,-

Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Návrh rozpočtu obce Poniklá pro rok 2005.
Pro rok 2005 je navržen schodkový rozpočet v příjmové části ve výši
11 126 060,-Kč, ve výdajové části 11 983 500,-Kč. Schodek lze vyrovnat
zapojením zůstatku na základním účtu, který činil 714 292,-Kč a zůstatku na
zvláštním účtu založeném pro účely privatizace bytů se zůstatkem 294 800,Kč. V příjmové části byl rozpočet tvořen na základě dostupných znalostí
předpokládaných daňových příjmů z minulých let, místních a správních
poplatků, předpokládaných tržeb z prodeje bytů a dalších možných
nahodilých příjmů (prodej pozemků apod.) K pokrytí potřeb ve výdajové části
je vyšší částka na komunikace (oprava MK kostel-hřiště, cesta na přívlacký
hřbitov, cesta od kaštanu u čtyřbytovky k JUDr. Wintrovi, cesta na Přívlacký
kopec). Na dopravní obslužnost obec potřebuje částku 112 500,-Kč, tj. 90,-Kč
na jednoho občana/rok.Výdaje na vodném a stočném jsou dány rozpisem
obstaratelské firmy VHS Vrchlabí. Především je nutné zjistit úniky vody
z veřejného vodovodu a dále je zadáno vypracování projektové dokumentace
na prodloužení vodovodního řadu k penzionu KLÁRA, projekt na
rekonstrukci vodojemu v Nové Vsi a projekt na propojení vodovodu Keříček
s vodovodem Horní Dola. Mateřská škola mimo provozních výdajů má
v rozpočtu výdaj na projekt zateplení budovy. Nejvyšší výdaj v letošním roce
bude na modernizaci kuchyně , úpravu šaten a rekonstrukci sociálních
zařízení v základní škole. Ostatní zájmová činnost obsahuje výdaje na úhradu
splátky na rolbu, projekt na zasněžování a úhradu faktury za potrubní rozvod
vody na koupališti. Ve výdajích na byty jsou zahrnuty především veškeré
náklady související s privatizací bytů, projekt na úpravu tří bytových jednotek
v čp. 266 a výdaje na údržbu čekáren ve zdravotním středisku. Veřejné
osvětlení představuje především výdaje na elektrickou energii a nezbytný
materiál. Částka 190 000,-Kč určená pro hřbitov, obsahuje materiál na
přístavbu smuteční síně, oplocení a běžné výdaje. I v letošním roce bude obec
pokračovat ve zpracování nového územního plánu, na který je určeno
345 000,-Kč. Komunální služby zahrnují mzdové náklady na Drobné služby,
náklady na pojistné Hasičské vzájemné pojišťovny, pohonné hmoty, náhradní
díly, materiál, školení, ochranné pomůcky atd. Dům s pečovatelskou službou
zahrnuje náklady na úhradu úroků z hypotečního úvěru, plat pečovatelky
a uklízečky a nezbytné náklady na provoz. Částka určená pro zastupitelstvo
obsahuje plat starostky, místostarosty, členů rady a odměny předsedů komisí.
I náklady na místní správu jsou poměrně vysoké, ale zahrnují nejrůznější
náklady na provoz kanceláře, včetně servisu počítačů, obsluhy kopírky,

poštovné, služby peněžních ústavů, náklady na znalecké posudky, projektové
dokumentace, pořízení počítačových programů, geometrické plány, právnické
služby a v neposlední řadě i platy zaměstnanců úřadu. Částka 50 000,-Kč je
určena na úhradu bankovních poplatků, finanční vypořádání z minulých let je
vrácení peněz z poskytnuté zálohy na vyúčtování voleb (referendum a do
krajských zastupitelstev) a konečně částka 120 000,-Kč je určena na úhradu
splátky hypotečního úvěru. Není to úplný výčet nákladů, avšak podstatný.
Návrh rozpočtu byl vyvěšen na ÚD od 28.2. do 1.4.2005.

NÁVRH ROZPOČTU PRO ROK 2005
PŘÍJMY
daň z příjmů FO ze závis. činnosti

VÝDAJE
1 700 000,- komunikace

1 000 000,-

daň z příjmů FO ze sam. výdě. činnosti

700 000,- dopravní obslužnost

112 500,-

daň z příjmů FO z kapit. výnosů

110 000,- vodné

820 000,-

daň z příjmů PO

1 700 000,- stočné

900 000,-

daň z přidané hodnoty

2 600 000,- MŠ

460 000,-

600 000,- ZŠ

1 790 000,-

poplatek za likvidaci komun. odpadu
bytové poplatky

50 000,- knihovna

18 000,-

poplatek za užívání veřejného prostranství

13 000,- obecní rozhlas

10 000,-

poplatek z ubytovacích kapacit

10 000,- zpravodaj

45 000,-

správní poplatky

20 000,- kultura

36 000,-

daň z nemovitosti

350 000,- ostatní zájmová činnost

665 000,-

dotace ze státního rozpočtu

283 560,- byty

110 000,-

poplatek ze psů

14 000,- veřejné osvětlení

vodné

650 000,- hřbitov

stočné

420 000,- ÚP

knihovna
zpravodaj
prodej zboží
prodej bytů
hřbitov
komunální služby

1 500,- komunální služby
25 000,- odpady
2 000,- DPS

215 000,190 000,345 000,1 600 000,700 000,635 000,-

1 500 000,- KD

5 000,-

20 000,- PO

110 000,-

274 000,- zastupitelstvo

810 000,-

pečovatelská služba

25 000,- místní správa

1 205 000,-

příjmy z úroků

50 000,- peněžní ústav

50 000,-

dary

4 000,- finanční vypořádání

předškolní zařízení

4 000,- splátky

Celkem příjmy

11 126 060 Celkem výdaje

32 000,120 000,11 983 500

Diskuze: Pan Mikolášek – Podle přehledu neuhrazených faktur , tzn.
pohledávek obce k 31.12.2004, byly ve výši 617 758,-Kč. Proč nebyly
zúčtovány do nákladů. Odpověď – protože to jsou faktury, které došly až
v lednu 2005 a do výkazu o plnění rozpočtu obce se již nedostaly. Jsou však
zaneseny v účetní rozvaze obce.
Pan Čížek – je obec plátcem DPH? Odpověď – obec ještě není plátcem DPH,
ale vzhledem k tržbám na vleku, které činily 1 082 205,-Kč se plátcem stane
od 1.července 2005. To znamená, že i vodné a stočné od tohoto data povýší
o 5%.
Pan Mikolášek – co představuje v rozpočtu částka pod položkou ostatní
zájmová činnost. Odpověď – tato suma zahrnuje splátku rolby, projekt
zasněžování a úhrada faktury za rozvod potrubní vody.
Pan Mikolášek – připomíná, že zveřejnění možnosti půjček z FRB bylo
opožděné, neboť zpravodaj vyšel koncem února a zda by nebylo možné
posunout termín podávání žádostí. Odpověď – informace o možnosti půjček
z FRB byla zveřejněna ve zpravodaji již za listopad a prosinec. Posunutí data
přijetí žádosti na poskytování půjček nelze, neboť je toto datum dáno jednak
obecně závaznou vyhláškou a jednak podléhá podmínkám zásad určených
ministerstvem pro MR.
Usnesení: ZO schvaluje rozpočet obce v příjmové části 11 126 060,- Kč, ve
výdajové části 11 983 500,- Kč.
Hlasování: pro 12

proti 0

zdržel se 1 (Mikolášek)

Ad 7) Schválení výsledku hospodaření v příspěvkové
organizaci Základní škola Poniklá
Dle zákona č. 250/2000 Sb., je obec povinna 2x ročně předložit
zastupitelům výsledek hospodaření zřízených příspěvkových organizací. ZŠ
hospodařila v loňském roce se ztrátou 5 344,72 Kč. Tato ztráta bude
převedena na účet zisku a ztrát. Důvodem propadu hospodaření v ZŠ je fakt,
že škola v loňském roce hospodařila s minimální dotací ze strany obce.
V zařízení se nic neopravovalo ani se nepořizovalo žádné vybavení. Dotace
zřizovatele pokryla pouze běžné provozní náklady na elektřinu, topení, vodu,
apod.
Usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření Základní školy Poniklá ke dni
31.12.2004 s tím, že částka 5 344,72 Kč bude převedena z účtu 931(výsledek
hospodaření) na účet 932 (neuhrazená ztráta minulých let).

Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 8) Schválení výsledku hospodaření v příspěvkové
organizaci Mateřská škola Poniklá
Dle zákona č. 250/2000 Sb., je obec povinna 2x ročně předložit
zastupitelům výsledek hospodaření zřízených příspěvkových organizací.
Mateřská škola hospodařila v loňském roce přebytkem ve výši 55 251,47 Kč.
Tento přebytek byl z větší části získán díky iniciativě ředitelky, která získala
slevy na závozech plynu.
Usnesení: ZO schvaluje výsledek hospodaření Mateřské školy Poniklá ke dni
31.12.2004 s tím, že částka 55 251,47 Kč bude převedena z účtu 931
(výsledek hospodaření) na účet 914 (rezervní fond).
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 9) Schválení závěrečného účtu Svazku obcí Jilemnicko
Příjmy Svazku v loňském roce činily 1 435 791,56 Kč, výdaje
1 195 482,50 Kč. Svazek byl založen pro účely čerpání dotací z evropských
fondů. Zatím se však s projektem „Přijďte pobejt“ neprorazilo. Svazek
v loňském roce získal dotace pouze z programů Libereckého kraje. Svazek
pořídil i program GRAMIS – aktualizovaný datový soubor pozemků v k.ú.
Poniklá a Přívlaka, na kterém bylo ušetřeno 30% nákladů.
Usnesení: ZO schvaluje závěrečný účet Svazku obcí Jilemnicko.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 10) Návrh rozpočtu Svazku obcí Jilemnicka pro rok 2005
Návrh rozpočtu je přiložen. Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný
v příjmové i výdajové části ve výši 1 821 000,-Kč. Svazek požádal již o
přidělení dotací z Libereckého kraje na kulturní projekt „Krakonošovy letní
podvečery“. Tento projekt se uskuteční ve druhém červencovém týdnu. Do
akce se mohou zapojit všechny obce se svými kulturními, sportovními a
jinými aktivitami. Jde o představení obce v rámci regionu. Naše obec se svojí
bohatou dobrovolnou činností má příležitost představit se i v rámci této akce.
Tradiční Pohádkový les, který se uskuteční 2.července je již tohoto projektu
zapojen.

Usnesení: ZO bere na vědomí návrh rozpočtu Svazku obcí Jilemnicko na rok
2005.
ZO schvaluje zapojení do projektu Krakonošovy letní podvečery.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 11) Výsledek inventarizace k 31.12.2004.
K provedení inventarizace byl vydán příkaz starostky obce ze dne
12.října 2004. Byla jmenována hlavní inventarizační komise a do dílčích
komisí byli jmenováni členové zastupitelstva a zaměstnanci obecních
zařízení. Závěrečný inventarizační zápis :
1) Budovy, haly, stavby
99 631 945,40 Kč
2) Stroje, přístroje a zařízení
3 531 702,40 Kč
3) Drobný hmotný investiční majetek
1 737 118,98 Kč
4) Pozemky
850 894,64 Kč
5) Zboží na skladě
1 371,-- Kč
6) Nedokončené investice 041
119 000,-- Kč
7) Nedokončené investice 042
264 242,-- Kč
8) Stav běžného účtu
714 292,04 Kč
9) Stav účtu hospodářské činnost
75 066,60 Kč
10) Stav účtu privatizovaných bytů
294 800,64 Kč
11) Stav účtu bytového fondu
632 073,54 Kč
12) Poštovní známky
888,-- Kč
13) Zůstatek Fondu rozvoje bydlení
762 997,82 Kč
14) Vyplacené zálohy dodavatelům
247 673,-- Kč
15) Závazky
617 758,04 Kč
16) Pohledávky za rozpočtovými příjmy
28 683,-- Kč
17) Zůstatek pokladen
0,-- Kč
18) Finanční investice
0,-- Kč
19) Nesplacené bankovní úvěry
3 375 000,-- Kč
20) Pohledávky bytového a nebyt. fondu
159 096,40 Kč
21) Ostatní dlouhodobé závazky (účet 959)
939 320,-- Kč
22) Jiné závazky (účet 379)
263 446,50 Kč
Usnesení: ZO schvaluje výsledek inventarizace k 31.12.2004.
Hlasování:

pro 13

proti

0

zdržel se 0

Ad 12) Výroční zpráva o použití Fondu rozvoje bydlení
V loňském roce nevyužil této půjčky žádný občan ani obec. Do fondu
bylo splaceno od občanů 130 767,- Kč a od obce 75 000,-Kč. Termín k podání
žádosti z tohoto fondu pro letošní rok vypršel k datu 28.2.2005. Ani letos
nebyla podána jediná žádost, i když na účtu je 762 997,-Kč, které nemůže
obec použít na nic jiného, než právě na půjčky při rekonstrukci či modernizaci
bytové výstavby.
Usnesení: ZO bere na vědomí konečný zůstatek FRB a informace o způsobu
využití státní půjčky z Fondu rozvoje bydlení.

Ad 13) Zpráva o činnosti finančního a kontrolního výboru za rok
2004.
Zprávu o činnosti kontrolního výboru přednesl pan Jiří Udatný a je
přílohou tohoto zápisu. Zprávu finančního výboru připraví paní Kynčlová na
příští zasedání ZO.
Usnesení: ZO schvaluje činnost kontrolního výboru v roce 2004.

Ad 14) Prodej-koupě pozemků
Ø Krajská správa silnic Libereckého kraje, cestmistrovství Semilsko
daruje obci oddělené pozemky, které nejsou součástí silnice I/14.
Jedná se o ppč. 2943/9, 2943/10, 2943/12, 2943/13 a 2943/20 v k.ú.
Poniklá o celkové výměře 1215 m2. ZO doporučuje pozemky převzít
a následně odprodat (manželé Skrbkovi, Singing Rock).
Usnesení: ZO schvaluje bezplatné předání pozemků z vlastnictví KSS do
vlastnictví obce Poniklá.
Hlasování

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ø Pan Pisarovský žádá o odkoupení části cesty k lomu č. 380/31
v k.ú.Poniklá. ZO odprodej doporučuje. Zároveň se zastupitelstvo
vyjádřilo k námitce pana Radima Kučery, který rovněž o odprodej
části cesty žádal, ale konkrétně jeho osobě nebylo vyhověno. Pan
Kučera požaduje od zastupitelů vysvětlení. Pan Čížek toto rozhodnutí
zastupitelstva obhájil tím, že žadatel již podíl na této cestě má
a o majetku obce rozhoduje její vlastník, tj. obec, respektive její

zastupitelstvo. Proto není panu Kučerovi co vysvětlovat. K tomuto
názoru se přiklonila většina zastupitelů.
Usnesení: ZO schvaluje odprodej části ppč. 380/31 v k.ú. Poniklá panu
Pisarovskému.
Hlasování:

pro 13

proti 0

zdržel se 0

Ad 15) Různé
Ø RO doporučuje vyhlášení dalšího ročníku ankety o upravené okolí
domu, rozkvetlou zahradu či květinovou výzdobu. Vyhlášená anketa
se v loňském roce velmi vydařila a obec byla díky jejím pracovitým
občanům skutečně rozkvetlá. Diskutovalo se pouze o přiznání
finanční odměny. Nakonec zvítězila variante bez finančního
ohodnocení.
Usnesení: ZO vyhlašuje 2.ročník ankety o upravené okolí domu, rozkvetlou
zahradu a květinovou výzdobu .
Hlasování:

pro 11

proti 0

zdržel se 2 (Čížek, ing. Plichta)

Ø Na základě nových právních norem ve školním stravování je
zapotřebí i doplnění zřizovacích listin obou příspěvkových organizací.
V Mateřské škole Poniklá se v odst. II. Příspěvková organizace,
doplňuje za označení „Organizace sdružuje“ bod c) závodní
stravování pro zaměstnance.
Usnesení: ZO schvaluje doplnění zřizovací listiny pro Mateřskou školu
Poniklá o závodní stravování pro zaměstnance.
Hlasování: pro 12
proti 0
zdržel se 1 (Řehořek)
Ø V Základní škole Poniklá se v odst. II. Příspěvková organizace,
doplňuje za označení „Organizace sdružuje“ bod d) závodní
stravování pro zaměstnance.
Usnesení: ZO schvaluje doplnění zřizovací listiny pro Základní školu Poniklá
o závodní stravování pro zaměstnance.
Hlasování:

pro 12

proti 0

zdržel se 1 (Řehořek)

Ad 16 Diskuze
Pan Řehořek – dotaz na stravování důchodců-učitelů ve škole. Tento dotaz
bude předložen vedoucí závodního stravování paní Trýznové.
Paní Eva Dobiášová – dotaz na nefunkční veřejné osvětlení u cesty k čp. 400.
Pan Čížek přislíbil místní šetření do 14 dnů.
Další dotazy: Pan Řehořek – jaký zisk bude mít obec z prodeje 20 bytů, pan
Zemánek – do kdy musí nájemníci mít připraveny peníze na zaplacení bytů,
jak je to s pozemky v okolí čp. 320 a 321 a navrhuje zřídit sběrný dvůr
v prostoru bývalé kostivárny. Paní Slavíková - upozornila, že modernizace
domu čp. 412 proběhla v roce 1968 a ne v roce 1998, jak je uvedeno ve
znaleckém posudku. Pan Klikorka – z pohledu nájemníka je cena bytu
vysoká, z pohledu ostatních občanů je cena bytů za hubičku, dále přednesl
požadavek na zveřejnění pracovní náplně pana Zákravského, školníka ZŠ
a požaduje zveřejnění pronájmu garáže u zdravotního střediska. Pan
Mikolášek – jak byl vyřešen zápach z kanalizace u penzionu HOMOLE,
upozornil na některé nedostatky ve smlouvě s panem Šírem ve věci užívání
sociálního zařízení. Pan Václavík – kdy zastupitelstvo zastavilo opravy a
údržbu na bytovém fondu a kritizoval práci správy bytového a nebytového
fondu. Dále kritizoval práci pana Holubce, který se řádně nestará o veřejné
osvětlení. Pan Řehořek – požadoval informaci o postupu projektu na
prodloužení vodovodního řadu k penzionu KLÁRA. Paní Zemánková –
upozornění na nefunkčnost veřejného osvětlení u Preložky, kdy nebylo ze
strany úřadu reagováno k přechodu na letní čas. Pan Čížek – dotaz na úklid
písku z krajnic státních silnic po zimní údržbě. Pan Hnyk – připomínka
k rekonstrukci silnice I/14 v úseku od rybárny, kde je neustále kritické
a nebezpečné místo z hlediska bezpečného
provozu na pozemních
komunikacích. Pan Hejral – dotaz na existenci zákonných postihů při
nelegálním zalesňování pozemků. Pan Klikorka – upozornění na vzrostlé
smrky u chaty pana Beneše.

Ad 17) Návrh na usnesení
Návrh na usnesení přednesl pan Jaroslav Čížek.
Hlasování:

pro

13

proti 0

zdržel se 0

Usnesení
ze 17.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 30.března 2005 v pohostinství Mádle
od 16.00 hodin
Schvaluje
- Program zasedání, ověřovatele zápisu, zapisovatele a navrhovatele.
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 28.února 2005.
- Prodej bytů v čp. 320, 321 a 412 Poniklá dle zákona č. 72/1994 Sb.,
o úpravě vztahů k budovám, bytům a nebytovým prostorům.
- Cenu bytů ve II.vlně privatizace, na základě vypracovaných znaleckých
posudků , sníženou o 75%.
- Výsledek hospodaření obce za rok 2004 v příjmové části ve výši
22 961 350,-Kč a ve výdajové části ve výši 22 456 045,-Kč.
- Schodkový rozpočet obce na rok 2005 v příjmové části ve výši
11 126 060,-Kč a ve výdajové části ve výši 11 983 500,-Kč.
- Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Poniklá ke
dni 31.12.2004 s tím, že konečná ztráta ve výši 5 344,72 Kč bude
převedena z účtu 931 na účet 932.
- Výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Poniklá ke
dni 31.12.2004 s tím, že přebytek hospodaření ve výši 55 251,47 Kč bude
převeden z účtu 931 na účet 914.
- Závěrečný účet Svazku obcí Jilemnicko k datu 31.12.2004.
- Zapojení obce Poniklá do projektu Krakonošovy letní podvečery.
- Výsledek inventarizace k datu 31.12.2004.
- Bezplatné převzetí pozemků č. 2943/9, 2943/10, 2943/12, 2943/13
a 2943/20 v k.ú. Poniklá z vlastnictví KSS LK do vlastnictví obce Poniklá.
- Odprodej části pozemku č. 380/31 v k.ú.Poniklá panu Pisarovskému za
cenu 5,-Kč/m2.
- Doplnění zřizovací listiny pro Mateřskou školu Poniklá o závodní
stravování pro zaměstnance.
- Doplnění zřizovací listiny pro Základní školu Poniklá o závodní
stravování pro zaměstnance
Bere na vědomí
- Informaci zástupců firem Severočeské komunální služby a EKO KOM
Jablonec nad Nisou o novinkách ve sběru a třídění plastových odpadů
a kartónových nápojů.

- Návrh rozpočtu Svazku obcí Jilemnicko na rok 2005.
- Výroční zprávu o využití prostředků Fondu rozvoje bydlení v roce 2004.
- Zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2004.
Ukládá
- Předsedkyni finančního výboru paní Daně Kynčlové vypracovat zprávu o
činnosti výboru za rok 2004 do příštího zasedání ZO.
- Radě obce provedení místního šetření ve věci stížnosti přívlacké občanky.
Vyhlašuje
- 2.ročník ankety o upravené okolí domu, rozkvetlou zahradu nebo
květinovou výzdobu bez finančního vyhodnocení.
Potvrzuje
- Rozhodnutí zastupitelstva obce ve věci zamítnutí odprodeje části parcely
č. 380/31 v k.ú. Poniklá žadateli , projednávané na 16.zasedání ZO.

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Ředitelka Mateřské školy v Poniklé vyhlašuje zápis dětí do mateřské
školy, který proběhne ve dnech :
v úterý
ve středu

10. května od 10,30 do 11,45 hod.
11. května od 10,30 do 14,00 hod.

Vyzývám Vás, rodiče, kteří budete mít zájem o umístění svých dětí do
předškolního zařízení v následujícím školním roce 2005 – 2006 ( od září, ale
i v průběhu roku – např. leden 06 nebo si budete chtít hledat práci a jistit si
místo v MŠ ), abyste si ve vlastním zájmu přišli v tomto termínu své dítě
zapsat do MŠ nebo se poradit o dalším postupu a vyzvednout si přihlášku.
Během školního roku již bohužel Vaše dítě nebude do MŠ přijato, pouze
v případě odhlášení jiného dítěte. Toto všechno je z důvodu financí, které
obdržíme podle počtu dětí v září 2005 a k dalším nárůstům již není přihlíženo.
Pro tento účel si vezměte s sebou rodná čísla dětí.
Na Vaši návštěvu se těší

Lenka Scholzová, ředitelka MŠ

Hasiči
Dokončení z minulého čísla

Činnost na úseku mládeže:
Bohatou celoroční sezónu zahájili mladí hasiči 10. února výletem do
Prahy. Navštívili představení Loutkového divadla Spejbla a Hurvínka.
Procházkou došli na Pražský hrad, kde navštívili chrám sv. Víta. V muzeu si
prohlédli staré hračky, prošli Zlatou uličkou a shlédli střídání stráží na
Pražském hradě.
K. Kavánová a V. Schmidt sestavili družstvo děvčat, která splňovala
kritéria mezinárodní soutěže v disciplínách CTIF. P. Therová a T. Klikorka
připravovali tým starších chlapců, doplněný jednou dívkou. Obě družstva se
zúčastnila pražské kvalifikace. Dívky se umístily na 5. místě, chlapci skončili
na 8. místě. Ani jednomu družstvu se nepodařilo postoupit na mezinárodní
kolo, které se konalo v Rakousku.
Svou tradičně početnou účastí vzpomněli u Lípy svobody na patrona
hasičů sv. Floriána, od jehož mučednické smrti uplynulo 1700 let. Následně
na pietním aktu u pomníku padlých vzdali hold obětem světových válek
a bojovníkům za svobodu.
Na jarní soutěž Chlumecký pohár odjelo autobusem celkem 50 dětí.
Soutěž byla první jarní prověrkou všech pěti kolektivů, které zimní přípravu
obsolvovaly v ZŠ. Dvě družstva nás reprezentovala ve starší kategorii.
Přípravu obou družstev vedly L. Drábková, P. Therová a J. Skalský. První
družstvo starších se umístilo na velmi pěkném 3. místě. Druhé, složené z dětí
bez rozdílu věku osadilo 19. místo z 21 soutěžních družstev. Do mladší
kategorie jsme přihlásili 3 družstva. Kolektiv vedený V. Schmidtem získal za
druhé místo stříbrné medaile. Hned za nimi skončilo družstvo, které vede
K. Kavánová, manželé Čurdovi a M. Jonová. Naši nejmladší, Soptíci, obsadili
na své první soutěži 10. místo z 11 startujících. Nejmladší hasiče vede
M. Jirouš, Z. Kraus a K. Jiroušová.
Z iniciativy J. Jindřiška st. se 16. května konala na fotbalovém hřišti
v Poniklé soutěž pro mladé hasiče „O Krakonošův pohár“. Soutěžilo se
v útoku CTIF. Soutěž připravili a zorganizovali J. Jindřišek st., vedoucí
mládeže a ti, kteří o to byli požádáni. Soutěžit do Poniklé přijela i další
družstva z okresu. V kategorii mladších obsadila naše družstva 1. a 2. místo,
Soptíci skončili čtvrtí. Ve starší kategorii za nejlépe dosažený čas získali
Putovní pohár reprezentanti z Poniklé, smíšený kolektiv obsadil 7. místo.

Vítězná družstva byla obdarována sladkostmi z jilemnické cukrárny. Na
oslavě nechyběly ani Rychlé špunty. Družstva na posledních místech nepřišla
rovněž zkrátka, za své úsilí dostala pravé „Krakonošovy oplatky“.
Okresní finále hry Plamen proběhlo 29. května v Jablonci nad Jizerou.
Soutěže se účastnilo celkem 11 družstev mladších hasičů a 23 kolektivů
starších. Mladší kategorie bojuje o celkové prvenství, starší o postup do
krajského – oblastního kola. Soutěží se v 5 disciplínách. Celkový výsledek se
vypočítává součtem umístění v jednotlivých disciplínách, ke kterému se
připočítává umístění z podzimního závodu hasičské všestrannosti. V kategorii
mladších vybojovali naši závodníci 1. místo a získali zlaté medaile, stříbrné si
odváží i naše další družstvo. Soptíci se závod od závodu zlepšují, v konečném
hodnocení získali diplom za 8. místo. Vítězi okresního finále se stali
v kategorii starších hasiči z Ploukonic. Naši skončili o bod za nimi. Obě
družstva si zajistila postup do krajské soutěže, která se konala ve Frýdlantě
v Čechách.
Osm družstev bojovalo ve Frýdlantě o postup na republiku. Před
poslední disciplínou, kterou byl požární útok, nebylo rozhodnuto. V královské
disciplíně byli naši závodníci nejrychlejší. Stali se přeborníky kraje
a postupujícími na mistrovství republiky. V posledních čtyřech letech je to již
třetí účast mladých hasičů v nejvyšší soutěži. Družstvo se na mistrovství
republiky intenzivně připravovalo. V přípravné fázi nastaly problémy, neboť
dva závodníci se zranili a bylo nutné hledat rovnocennou náhradu a znovu
v krátkém časovém úseku vše přetrénovat. Podařilo se to díky obětavosti dětí,
trpělivosti rodičů a v neposlední řadě i díky vedoucím.
2. července naši reprezentanti odjeli skříňovou Avií, kterou řídil
V. Schmidt do Prahy. Úvodní disciplínou byl závod hasičské všestrannosti,
který proběhl v pátek odpoledne. Čtvrté místo našeho družstva nás příjemně
překvapilo. Druhý den po slavnostním zahájení, už za přítomnosti
ponikelských členů sboru a jeho příznivců, jsme sledovali, jak se našim bude
dařit v útoku CTIF. Dařilo se. Bronzové medaile za třetí místo v této
disciplíně jsou toho dokladem. Po ukončení sobotních soutěží byli naši,
k radosti ponikelských fanoušků, v průběžném pořadí na vynikajícím třetím
místě. V neděli proběhla závěrečná disciplína třídenního soutěžení, kterou byl
požární útok. Po nevydařeném pokusu obsadili naši reprezentanti celkové
8. místo. Mistrovství se zúčastnily nejlepší kolektivy ze 14. krajů naší
republiky. Poděkujme našim za bojovnost, kterou předváděli po celou dobu
soutěžení. Už samotný postup na republiku byl velikým úspěchem, neboť
tento mladý perspektivní kolektiv bude soutěžit v tomto složení ještě nejméně
2 roky. Děkujeme všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné, tak
náročný soutěžní rok ze sborové pokladny ufinancovat. Děkujeme OÚ za
zaplacení autobusu na pražské mistrovství.

Ještě před prázdninami si mladí hasiči zasoutěžili v požárním útoku
a ve štafetě dvojic ve Víchové nad Jizerou. V mladší kategorii obsadila naše
družstva 1. a 4. místo. Starší svou kategorii rovněž vyhráli.
Úspěšnou a bohatou sezónu zakončili mladší hasiči u hasičské
klubovny na Ruzyni sportovním odpolednem spojeným s opékáním vuřtů.
V. Schmidt se vypravil na dva dny se svým družstvem na trempskou osadu
ROY v blízkosti Lánova s výhledem na Černou horu.
O prázdninách se rozešli, aby se téměř všichni setkali na hasičském
táboře v krásném prostředí rekreačního areálu Pecka, s možností koupání
a vycházek do přírody. Tábor pro ně připravili jejich vedoucí. Týdenní pobyt
žil duchem XXVIII. Olympijských her. Táborového života si užívalo 50 dětí,
o které pečovalo 11 vedoucích.
Konec prázdnin byl ve znamení příprav na oslavy 120. výročí
založení sboru a 650. výročí vzniku obce. Ve dvouhodinovém bloku předvedli
hasiči veřejnosti ukázky z disciplín, ve kterých soutěží ve hře Plamen.
V září zahájila všechna družstva přípravu na závod hasičské
všestrannosti.
Přípravy
vyvrcholily
soustředěním
v penzionu
p. Kowalevského ve Vilémově. O jednom víkendu si prohlubovala své
znalosti družstva mladších, o dalším pak družstva starších. Následující
výsledky doloží, že soustředění přineslo své ovoce.
Na závod hasičské všestrannosti do Čisté u Horek odjelo
55 soutěžících, 11 vedoucích, 4 rozhodčí a 1 řidič Avie. Ponikelská delegace
měla 72 členů a byla nejpočetnější. V mladší kategorii obsadila naše družstva
2., 5., 6. a 7. místo z 25 startujících hlídek. Ve starší kategorii se naše družstva
umístila na 1., 11., 19. a 20. místě z 45 startujících hlídek. Start do nové
sezóny byl tak více než úspěšný.
Do nové sezóny vstupují dvě družstva starších. Jedno pracuje pod
vedení L. Drábkové a P. Therové, druhé trénuje K. Kavánová, manželé
Čurdovi a M. Jonová. V. Schmidt, kterému od října pomáhá A. Mikolášková
připravují družstvo v mladší kategorii. Družstvo nejmladších vede M. Jirouš,
Z. Kraus a K. Jiroušová. Páté družstvo se sestavuje před soutěží, je to
družstvo smíšené, které je sestaveno z dětí, které se nenominovali do dříve
jmenovaných družstev a chtějí si zasoutěžit. Poslední aktivitou mladých
hasičů byla jejich početná účast na 21. ročníku Silvestrovského běhu, jehož
pořadatelem je náš sbor.
Zprávu vypracovala L. Drábková, vedoucí mládeže

Činnost na úseku práce s dorostem:
Obě družstva zahájila sezónu účastí na Floriánském poháru, kde
dorostenci skončili na 4. místě a dorostenky obsadily 3. místo. Další soutěží
pro ně byla okrsková soutěž dospělých ve Víchové nad Jizerou. Děvčata
skončila na nepostupovém 3. místě, chlapci postoupili z 2. místa na okresní
soutěž do Turnova, kde po výborných výkonech v běžeckých disciplínách, ale
po nezdařeném útoku obsadili 3. místo.
Okresní kolo dorostu se konalo ve Stružinci, v těžkých podmínkách tu
dorostenky vybojovaly 1. místo. Dorostenci měli problémy v požárním útoku
se strojem, přesto ale obsadili druhé místo a spolu s děvčaty reprezentovali
okres Semily na krajském kole, které se konalo 12. – 13. června ve Frýdlantě.
Chlapci skončili na výborném 2. místě, dorostenky, přestože měly problém se
složením družstva, vybojovaly vynikající 2. místo.
Letošní sezónu zakončila obě družstva účastí na branném závodě
v Čisté u Horek. Dorostenky i dorostenci navázali na výborné výsledky dětí
a s přehledem vyhráli svoje kategorie. Tím si připravili dobrý základ na příští
rok.
Zprávu zpracoval T. Klikorka, trenér dorostenek

Činnost na úseku kulturně výchovné a zájmové činnosti:
Tradiční, v pořadí 8.výlet hasičskou Avií, zorganizovala
S. Václavíková a J. Jindřišek st. Avie odvezla výletníky do Nového Města pod
Smrkem. Následoval nekonečný výstup na druhou nejvyšší horu Čech. Byl
krásný zářijový den, a tak si účastníci mohli z rozhledny na vrcholu Smrku
vychutnávat krásu okolní i vzdálené přírody. Po sestupu unavení výletníci
nasedli do Avie, kterou odjeli na zaslouženou večeři, následně pak domů.
Příští trasa výletu je veřejným tajemstvím.
Poutní občerstvení před hasičskou zbrojnicí má letitou tradici a má
svůj finanční efekt. Finanční částka na granty vypisované krajským
hejtmanem na podporu SDH byla nižší než v loňském nebo předchozím roce.
I když přidělené granty jsou pro náš sbor po celkovém vyúčtování ztrátové, je
třeba na druhé straně zdůraznit, že takovou finanční podporu některým akcím,
bychom pouze z našich zdrojů nemohli zabezpečit. Děkujeme V. Schmidtovi,
který agendu s tím spojenou a jíž není málo, odpovědně a obětavě zajišťuje.
Dík patří i E. Holubcové za pečlivé vedení naší hasičské kroniky.
Od listopadu má naše skříňová Avie nový elegantní kabát. Veškeré
stříkací a tmelící práce provedl M. Hanuš zdarma. Celá akce se neobešla bez

přípravy a asistence. Poděkujme za ni především L. Čurdovi, J. Mejzlíkovi,
M. Holubcovi, Z. Krafkovi, P. Holubcovi a Z. Krausovi. Přesto, že vyjma
klempířských prací, které byly provedeny za úplatu, pracovali jmenovaní bez
nároků na odměnu, přesáhnou celkové náklady částku vyšší než 20 000 Kč.
Dosud žádná z členek našeho sboru se nepřihlásila do soutěže o Miss
Sympatie a Miss hasička organizovanou časopisem Alarm revue
a sponzorovanou firmou Fernet Stock. Je to soutěž vypisovaná pouze pro
členky hasičského sdružení. V letošním roce tomu bylo díky L. Drábkové
jinak. Obešla všechny členky našeho sboru a přesvědčovala je, aby se této
soutěže zúčastnily. Nakonec se do soutěže přihlásilo 25 našich hasiček.
Podmínkou bylo zaslání individuální fotografie přihlášených do redakce
časopisu. Lenka neponechala nic náhodě a na jednu sobotu pozvala do
Poniklé kosmetičku a profesionálního fotografa. Že oba odvedli svou práci na
vysoké úrovni jsme se mohli přesvědčit na stránkách Alarm revue, kde byly
otištěny fotografie všech adeptek soutěže. S napětím jsme očekávali konečný
verdikt poroty. Na mistrovství republiky v PS v Sušici bylo 19. září
provedeno vyhlášení vítězů obou kategorií. K naší radosti tam byla pozvána
i Lucie Skalská, která se nakonec stala vítězkou soutěže Miss Sympatie Fernet
Stock pro rok 2004. Při korunovaci jí byla předána částka 20 000 Kč. Ani náš
sbor nepřišel zkrátka. Sponzor soutěže předal naši zástupcům šek na 5 000
Kč. Slavnostnímu vyhlášení byli z našeho sboru přítomni L. Drábková,
V. Schmidt, P. Therová, T. Klikorka a samozřejmě rodina Skalská.
22. října v Centru hasičského hnutí v Přibyslavi, na doporučení
okresního výkonného výboru v Semilech, převzal Z. Krafek z rukou starosty
republikového sdružení hasičů nejvyšší svazové vyznamenání „Zasloužilý
hasič“.
Mezi naše milé povinnosti patří návštěva členů, kteří se dožívají
významných životních jubileí a byli sboru prospěšní.
Poslední den v roce byl náš sbor pořadatelem již 21.ročníku
Silvestrovského běhu.
Z výroční zprávy SDH Poniklá

U příležitosti 60.výročí osvobození republiky
se v pátek 6.května 2005 od 18.00 hodin uskuteční
položení věnců k pomníku padlým v Poniklé a na Přívlace

30.dubna 2005 se na fotbalovém hřišti v Poniklé uskuteční jubilejní
10.ročník Floriánského poháru v požárním útoku.
Začátek v 9.00 hodin.
15.května 2005 se rovněž na fotbalovém hřišti v Poniklé pořádá
hasičská soutěž CTIF.
28.května 2005 Vás ponikelští hasiči zvou na
Okresní soutěž v požárním sportu. Zasoutěží si dorost a dospělí.
Začátek v 9.00 hodin na fotbalovém hřišti v Poniklé.

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
informuje:

Vakcinace lišek proti vzteklině – POUČENÍ pro občany
V době od 20.4.2005 do 25.4.2005 (v návaznosti na klimatické
podmínky) proběhne na území okresů Česká Lípa,Semily,Liberec a Jablonec
nad Nisou vakcinace lišek proti vzteklině. Jedná se o preventivní akci
k předcházení vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny, vzhledem
k tomu, že liška je jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřitelem. Cílem této
akce je vytvořit v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině
a tím zabezpečit ochranu zdraví lidí.
Vakcinovat se bude shozem návnad z letadla v uvedeném časovém
rozpětí v závislosti na počasí. Návnady jsou vyrobeny z rybí moučky a tuku,
mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce 1,7 cm, hnědozelenou barvu
a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována ampule z umělé hmoty
a hliníku, označená nápisy: „ ATTENTION RABIES VACCINE,
VORSICHT
TOLLWUT
IMPFSTOFF,
ATTENTION
VACCIN
ANTIRABIQUE, ATTENSIONE VACCINO ANTIRABICO“, která
obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený) virus vztekliny, který je za
běžných situací pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však na 100 % vyloučit
určité riziko při jeho kontaktu se sliznicí úst, spojivky oka a při vniknutí do
čerstvé rány.

Proto v oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti
vzteklině lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny:
- poučit děti
- nedotýkat se návnad
- nenechat volně pobíhat psy
- nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy po dobu
3 týdnů po vakcinaci
- v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a je
uložena v ampuli), je třeba omýt zasažené místo mýdlem
a vodou a dezinfikovat dezinfekčním prostředkem. Pokud se
očkovací látka dostane do oka, úst či čerstvého poranění, je
nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.
V Liberci, 7.4.2005

MVDr. Josef K r á l
ředitel

Nedostalo se do Pamětních listů
Založení hasičského sboru v Přívlace
V roce 1887 strhla povodeň obecní cesty a obec utrpěla velké škody.
Na základě této živelné pohromy bylo zemským výborem nařízeno zakoupit
potřebné hasičské nářadí. Dne 3.března 1889 bylo usneseno ustavení
hasičského sboru, což vzbudilo značný zájem mezi občany. Přihlásilo se
40 činných členů a 10 zakládajících.
Ustavující schůze se konala 9.března 1889. Zde byl ustaven
prozatímní výbor a velitelem byl zvolen Jáchym Zemánek. Dne 19.května
1889 byl sbor přijat za člena Župní hasičské jednoty podkrkonošské
v Jilemnici. Dne 30.června službami božími sbor svoji činnost zahájil.
Byla prováděna pravidelná cvičení a to vždy v neděli, neboť bylo
vyhověno žádosti od císaře k zakoupení stříkačky a ostatního hasičského
nářadí. V roce 1890 čítal sbor již 51 členů. Již od roku 1894 byly pořádány
výlety, taneční zábavy v dolení části obce. Ohlašovny požárů od roku 1896
byly zřizovány v domech, kde bydleli trubači. Sbor pořádal i plesy a to
v hostinství na Mejtě, u Englerů i v hostinci na Táboře.
V roce 1896 byla provedena volba nového velitele a to na dobu
1 roku. Novým velitelem byl zvolen Josef Polák z domu čp. 64. V tomto roce
se konala 4 hasičská cvičení a jeden společný výlet s hasičským sborem
z Buřan.

20.srpna tohoto roku ve 21 hodin vypukl požár v domě J.Petráka. Pro
nedostatek vody se musely hájit okolní domy, ale stavení pana Petráka se
nepodařilo zachránit. Přesto bylo ale dne 28.září zasláno pochvalné uznání od
c.k. hejtmana.
V roce 1907 byla zřízena nová požární nádržka. V letech 1914-1919
měl sbor až 31 svých členů ve vojenské službě. Dva z nich se již nevrátili
z fronty do řad sboru hasičů. V roce 1921 věnoval továrník pan Kraus sboru
100 Kč za hašení lesa Na Podkově a zaslal i děkovný dopis.
V roce 1923 se konal v Praze Hasičský sjezd, kterého se zúčastnil
16 členů sboru a museli zaplatit poplatek ve výši 20 Kč. V roce 1925 umírá
zakladatel sboru pan Josef Jandura. V roce 1930 sbor doplňuje výzbroj
a výstroj, přijímá 6 nových členů. V tomto roce se v Dolní Dušnici koná
Župní sjezd, kterého se někteří členové účastní. Dále se několik členů účastní
na oslavách 40.výročí založení sboru v Roprachticích.
Černou stránkou bylo období okupace 1939-1945, kdy nejsou
dochovány žádné zprávy a činnost hasičstva byla ochromena. Několik členů
skončilo v koncentračních táborech. Po osvobození činnost hasičů znovu
ožívá.
V květnu 1960 byly zahájeny práce na výstavbě nové zbrojnice
v Jilmu, která byla dokončena 1962. Dále pokračuje činnost sboru nemalým
tempem a od roku 1984 mnoha velkými akcemi. V roce 1985 generální
oprava střechy na Základní škole v Poniklé. V následujícím roce provádějí
členové sboru generální opravu střechy obecního úřadu. V roce 1987 provedli
hasiči rekonstrukci hostince na Mejtě, jež byl v té době majetkem LSD
Jednota v Jilemnici. Dále bylo provedeno opravení oplocení hřbitova na
Přívlace a výstavba urnového háje. V roce 1989 sbor uspořádal oslavu ke
100.výročí založení SDH Přívlaka v Jilmu na Benátkách.
V roce 1995 na Velikonoční pondělí zasahuje sbor u požáru domku paní
Pohořalé a následně zajišťuje dohled na požářišti. V roce 1999 byla
připravena oslava ke 110.výročí založení sboru. Od této doby se oslavy konají
každý rok na známých Benátkách i přesto, že dnes je to již soukromý prostor.
Pravidelně jsou konány jednou za měsíc schůze hasičstva. Ta jako
dříve jsme navázali na tradici Hasičských plesů. Zúčastňujeme se okrskových
soutěží. Sbor se zúčastnil překonání Guinnesovy knihy rekordů na dálkovou
přepravu vody ručními stříkačkami v Roztokách u Jilemnice a za přímou
účast obdržel pamětní plaketu.
Stanislav Nechanický

Listy z kronik – 9.pokračování
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil M.Holubec

Smrt starého hospodáře
Duben přihlásil se o svou oběť, neboť měl nad ostatní měsíce výsadu
největší úmrtnosti. Celou zimu, hned od té doby jak odevzdal statek mladému
hospodáři, spával starý hospodář jako výměnkář s výměnicí na peci, aby ho
pec vyléčila. Spaní na posteli bylo od jaktěživo právo a výsada hospodáře
a hospodyně v každém horáckém domě a spaní na peci právem starců, stařen
a dětí.
Celou zimu churavěl starý hospodář a výměnkář. Ani puštění krve
nepomohlo, nepomáhaly lektvary, mastě ani prášky kořenáře a dryáčníka.
Život starého hospodáře ukončil proměnlivý dubnový čas, starým
a nemocným lidem tak nebezpečný.
Smrt starého hospodáře musela být oznámena podle starého zvyku
z pokolení na pokolení děděného jak koni tak dobytku slovy: „Koníčku,
kravičky, kozičky, starej hospodář umřel!“. Pak teprve obíhal své bratry
a sestry, přátele a příbuzné, kdežto všemu ostatnímu sousedstvu to zvěstoval
umíráček z roubené osmiboké zvonice. Do všedního života vstoupila náhle
tajemná smrt. Lidem ve statku bylo, jakoby pohlédli z okraje nějaké propasti
do jejího temna.
Mrtvého starého hospodáře uložili potom do síně na ovesnou slámu,
prostřenou na mrtvých břílových plotnách, jimiž síň byla dlážděna. Podvázali
mu bílým šátkem bradu, zatlačili oči v sloup obrácené, pokryli obličej
navlhčeným plátýnkem, přikryli celého prostěradlem, na němž zemřel. Peřiny,
jimiž se umrlý za živa přikrýval, vynesla mladá hospodyně ihned na dům na
seno, aby si tam po celý jeden rok odpočinuly před další službou.
Mladý hospodář došel pak ke zvoníkovi, aby odzvonil na osmiboké
roubené ponikelské zvonici jeho mrtvému tchánovi umíráčkem, pak vyhledal
hrobaře, aby vykopal na ponikelském hřbitově, rozloženém kolem roubeného
kostelíka sv.Jakuba Většího starý rodinný hrob. Hrob, kde po kolik pokolení
byly kladena mrtvá těla ze svého rodu. Současně neopomněl pro jistotu
připomenout hrobaři, aby vykopané kosti posledně tam pochovaného
nebožtíka uložit do roubené kostnice a nenechávat je z pohodlnosti v nohách
hrobu.
I do Jilemnice musel zajít, aby tam u truhláře dal dělat rakev
z nenatřených prken, jak byl zvyk. Hospodyně a dcera nebožtíka zaběhla ke
švadleně, aby ta ušila nebožtíku jejímu otci hazuku do hrobu, na níž by nebylo
žádného uzlíčku, aby nic nebožtíka v hrobě netlačilo.
Navečer přišli k nebožtíkovi všichni tajní čeští bratří, s nimiž se
nebožtík v neděli scházíval, z bible čítával, výklad písma poslouchával, staré
písně zpívával, aby zazpívali nebožtíkovi staré žalmy při světle ze svíce

v hlavách nebožtíka stojící a při záři z ohně hořící nístěje černé kuchyně
v zadní síni umístěné.
Za zpěváky přišli další lidé, postávali tiše a neznalí těch bratrských
písní se zájmem poslouchali nebo se šeptem modlili. Když zpěváci dozpívali
a domodlili se, pozval je mladý hospodář jak se slušelo, na pobyt do světnice
a ostatní lidé se ze síně sami zvolna vytráceli. Mladá hospodyně předložila
zpěvákům bochník chleba, hořčák a hospodář pak hliněnou láhev s kořalkou.
Hovor při té úctě zpěváků se točil jen kolem osoby nebožtíka.
Druhý den přivezl hospodář z Jilemnice rakev a švadlena přinesla
umrlčí hazuku. Nebožtíka přišla do ní ustrojit obchazečka. Při oblékání
hazuky, když brala do své ruky ztuhlý nebožtíkův některý úd, oslovovala
neustále mrtvého křestním jménem: „Jene, dej mně ruku.“ Poněvadž věřila
jako ostatní lidé, že ztuhlá ruka se stane poddajnější. Oblečeného nebožtíka
v hazuce vložili do rakve vyložené bílým plátnem. Mladá hospodyně a dcera
nebožtíka přečesala naposledy nebožtíku otci dlouhé vlasy, splývající až na
ramena, mosazným hřebenem. Ten hřeben a pak vlhkou roušku s obličeje
položila otci do rakve a oblékla mu ještě punčochy, jak bylo povinností dcer.
Přes den přicházeli sousedé i ze sousedních vsí známí nebožtíka jako
z Jestřabí, Křížlic a Přívlaky, podívat se na nebožtíka a projevit soustrast
slovy: „Potěš vás Bůh ve vašem zármutku.“
Večer přišli zpěváci zazpívat i pomodlit se a s nimi zase sousedé
a zevlouni. Po zpěvu a modlení se dali zase ctít chlebem, hořčákem i páleným.
To už nebožtík ležel v rakvi postavené na dvou židlích v síni s rozžatou svící
v hlavách. Ovesnou slámu, na níž nebožtík ležel před uložením do rakve,
shrabal a smetl odpoledne mladý hospodář, vynesl do uježděné, ubité, neživé
a nezarostlé cesty a podpálil. Od hořící slámy neodešel dříve, dokud z ní
nezbylo než jen trochu popele a zčernalých kousíčků, které měl vítr rozfoukat
na všechny strany, čemuž napomohl nadhozením popela a uhlíčků do povětří,
jakoby zrno verčouchem vál.
Třetí den dopoledne byl vypraven pohřeb. Z každého domu přišel
aspoň jeden mužský na pohřeb. Však, když se doma strojil do sváteční
červené soukenné anebo bílé plátěné strůje a sháněl bílý smuteční tkaloun na
klobouk, nebo zimní čepici, neopomněl si nahlas povzdychnout: „Musím na
ten pohřeb, aby také mne měl kdo jednou odnést ke hrobu!“ a byl pevně
rozhodnut, že aspoň kousek ponese máry s rakví nebožtíkovou. Pro ženy
a děvčata byl pohřeb vítanou podarou utrhnout se na hodinu či dvě od
každodenního shonu, ukázat svůj sváteční šat třebas doplněný smutnou bílou
zástěrou a kuklí a dát průchod svým citům a soucitu. To jen panstvo dávalo
najevo smutek černou barvou šatů.
Počátek pohřbu ohlašovaly všechny tři ponikelské zvony vyzváněním
smutečních hran. Místo katolického kněze, kterého nebožtík jako tajný český

bratr takřka nenáviděl, přišli jen zpěváci. Jakmile odzpívali prvý truchlozpěv,
zdvihl hospodář s pěti sousedy se židlí rakev, jejíž víko teprve nyní bylo
zatlučeno. Obchazečka honem porazila obě židle, aby nebožtík neměl při
odchodu překážky. Ve dveřích ze síně požehnali rakví třikráte křížem domový
práh na rozloučenou s domovem. Před domem položili rakev na máry rudým
suknem prostřené, přikryli ji černým příkrovem s našitým bílým velkým
křížem, dosavadní nosiče vystřídali jiní, po pár krocích zase další, až vnesli ji
tak za smutných žalozpěvů na ponikelský hřbitov.
Po odzpívání žalmů, hlasitého odmodlení otčenáše spouštěl hospodář
s třemi pomocníky tchána do hrobu. Nato přišel hrobař s hliněnou mísou, na
níž byl popel a v něm zatknuta dřevěná lžíce. Hospodář vhodil do hrobu po
třech lžičkách popela a po něm všichni přátelé, příbuzní a sousedé. Pak teprve
směl hrobař hrnout hlínu do hrobu lopatou.
Tu teprve mohl mladý hospodář s rodinou vrátit se do statku, aby
lepším a hojným obědem i pitím páleného zaplašili stísněnost z pohřbu
a zapili duši zemřelého. Po poledni příbuzní a přátelé odešli, domácí se
vysvlékli ze svátečních šatů se smutkovými odznaky a všední práce při
dobytku a přádle zaujala zas mysl a konání pozůstalých ve statku.
Zemřel-li panic, neženatý, oplakávala ho na místě manželky družice
a ta se s ním nejprve loučila a pak teprve jeho rodiče. Zármutek nad smrtí
panice zaplašovala prvá družice a ostatní pacholíci a děvčata pak hojným
pohřebním obědem a veselým tancem i zpěvem ve statku rodičů.

Informace – sdělení – pokyny – zprávy - inzerce
Nové průkazy Všeobecné zdravotní pojišťovny
Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR vydala pro své pojištěnce nové
průkazy, tzv. Evropský průkaz zdravotního pojištění. Tímto průkazem se
budou občané prokazovat v členských zemích Evropské unie v případě,
náhlého onemocnění, úrazu či potřeby nutné zdravotní péče. Průkaz slouží
zároveň jako národní průkaz, to znamená, že se jím mohou občané prokazovat
na území České republiky vždy, když budou potřebovat zdravotní péči na účet
veřejného zdravotního pojištění.
Pokud ještě nový průkaz VZP nemáte, pak je k vyzvednutí na
obecním úřadu vždy v pracovní době u paní Novákové nebo u paní
Soukupové. Starý průkaz odevzdáte při výměně.

Jakékoliv dotazy ohledně užití Evropského průkazu zdravotního
pojištění Vám zodpoví pracovníci na telefonní lince 844 117 777.
Informace pro žadatele o dávky státní sociální podpory
S účinností od 1.července 2005 již nebude Úřad práce v Semilech,
oddělení státní sociální podpory zasílat předtištěné žádosti o dávky SSP:
v Sociální příplatek
v Příspěvek na bydlení
Taktéž s účinností od 1.října 2005 nebudou zasílány předtištěné žádosti
o dávka
v Přídavek na dítě
S ohledem na tuto skutečnost je nutné si na každé z následujících období od
v 1.7.2005 sociální příplatek, příspěvek na bydlení
v 1.10.2005 sociální příplatek, příspěvek na bydlení
+ přídavek na dítě
v 1.1.2006 sociální příplatek, příspěvek na bydlení
v 1.4.2006 sociální příplatek, příspěvek na bydlení a tak
dále …
zajistit vyzvednutí všech potřebných tiskopisů pro posouzení nároku na
výplatu dávek státní sociální podpory (tj. žádosti, doklady o výši čtvrtletních
a ročních příjmů, potvrzení o studiu, prohlášení osob, které nemají příjmy) na
kontaktních místech státní sociální podpory:
v KM SSP Jilemnice, Masarykovo náměstí 81, telefon 481 545484.
Tiskopisy lze také vytisknout na webové stránce:
http://forms.mpsv.cz/sspforms
Obecní knihovna sděluje, že s přechodem na letní čas je knihovna v Poniklé
otevřena
každé sudé úterý od 17.00 do 19.00 hodin
Ludmila Višňáková

Hospicová péče
V nemocnici v Jablonci nad Nisou byla zřízena ambulantní hospicová
péče. Co se od této péče dá očekávat? Hlavně rady a také léčba. Důležité jsou
konzultace o doprovázejících bolestech člověka a jak je mírnit. Jak řešit různé
zažívací poruchy, průjmy, zácpy, zvracení nebo nechutenství. Je možné
domluvit návštěvní službu, sociální pracovnici, zaučení členů rodiny
a zapůjčení pomůcek a potřeb pro usnadnění domácí péče. Vedoucí lékařka
hospicové péče nabízí v nutných případech i pomoc na Semilsku. Pracovnice
střediska by přijela do rodiny, která potřebuje poradit a pomoci s pacientem
s nevyléčitelnou nemocí. Péče o takového člověk bývá velmi vysilující.
Ambulantní středisko je při nemocnici v Jablonci nad Nisou otevřeno
vždy v pondělí od deseti do sedmnácti hodin. Více na telefonním spojení 483
345111.
Zlatá linka seniorů
Znáte zlatou linku seniorů? Každému, kdo ve všední den mezi 8.00
a 20.00 hodinou vytočí číslo 800 200 007, je na lince k dispozici pro řešení
všech životních situací pracovník, který je trpělivý a připraven vyslechnout
vás a pomoci najít nejlepší variantu. Také vám pomůže najít kontakty na
organizace v okolí, na které se můžete obrátit.
Občanská poradna
V průběhu procesu komunitního plánování sociálních služeb na
Jilemnicku byla potvrzena domněnka, že v oblasti zcela chybějí krizové
a intervenční služby.
Občanská poradna, kterou v těchto dnech otevírá jilemnická Charita,
nabízí veřejnosti se zárukou úplné diskrétnosti zcela bezplatně pomoc při
hledání řešení v oblasti bydlení,, sociálního zabezpečení, majetkoprávních
záležitostech, rodinném právu, ochraně spotřebitele nebo správní a soudním
řízení.
Občanská poradna je skupinou dobrovolníků různých profesí, kteří
chtějí bezplatně pomáhat ostatním. Nechce a ani nemůže nahrazovat
profesionální poradenské služby.
Poradna bude otevřena od května 2005 v 1.patře Střední
průmyslové školy textilní, a to vždy ve středu od 13 do 16,30 hodin.
I mimo úřední hodiny je možné kontaktovat vedoucí poradny paní Irenu
Benešovou na telefonu 481 596 128 nebo 724 030 304.
V poradně budou zájemcům poskytovány i informace o dalších
činnostech Charity (mateřské centrum, humanitární sklad ošacení a sociální
šatník). Z tohoto důvodu Charita od května 2005 ruší úterní úřední hodiny.

Co je dobré vědět při návštěvě lékaře?
Navštěvujete-li často svého lékaře nebo chystáte-li se na složitější
operaci do nemocnice, je dobré seznámit se s některými základními právy,
která jako pacienti máte. Správné použití svého práva pomůže vám i vašim
příbuzným předcházet zbytečným konfliktům se zdravotníky.
Před návštěvou lékaře nebo nemocnice má každý pacient právo na
svobodnou volbu lékaře zdravotnického zařízení. Nemocnice vás může
odmítnout pouze tehdy, pokud je již plně vytížena. Svobodnou volbu lékaře je
však třeba využívat s citem. Rozhodně není dobré, když budeme navštěvovat
jednou toho, jindy onoho lékaře. Pacient tak ohrožuje sám sebe, protože jeden
lékař nemusí vědět co naordinoval ten druhý. Lékař by neměl požadovat
platbu v hotovosti za zákroky, které jsou hrazené ze zdravotního pojištění.
Vaším právem je též svobodně si zvolit zdravotní pojišťovnu.
Při první návštěvě nového lékaře nebo při příchodu do nemocnice je
důležité, aby se zdravotníci dozvěděli co nejvíce o vašich problémech.
V každém případě je nezbytné, abyste novým lékařům pravdivě zodpověděli
všechny dotazy týkající se vašeho zdraví. Při první návštěvě nemocnice byste
měli být poučeni o základních právech pacienta, o vašem zdravotním stavu
a důvodech hospitalizace. V nemocnici byste neměli být umístěni, aniž by se
vás lékaři zeptali na váš souhlas. Ten se obvykle dává písemně. Lékaři jsou
vázáni mlčenlivostí, nemohou informace bez vašeho souhlasu nikomu
sdělovat pokud tento požadavek neuvedete písemně a určíte osobu nebo jiné
příbuzné, kteří mohou být informováni. Při poskytování péče máte právo na
to, abyste byli průběžně seznamováni s vývojem vašeho zdravotního stavu
a plánované léčbě. Pokud tyto informace znát nechcete, pak o to požádáte
lékaře.
Než budou moci lékaři provést jakýkoliv zákrok, třeba operaci nebo
složitější vyšetření, jsou povinni vás podrobně poučit o jejich účelu,
důsledcích a rizicích a zeptat se vás, zda s nimi souhlasíte. Pokud souhlas
odmítnete, nesmí být zákrok proveden. Lékař by vás měl poučit, co vám hrozí
v případě neléčení a co můžete čekat od navrženého zákroku. Lze doporučit,
abyste průběžně kontrolovali, zda vše, co považujete za důležité, bylo zapsáno
též do vaší zdravotnické dokumentace. Z ní totiž budou čerpat informace
všichni, kteří o vás budou pečovat. Došlo již ke smutným případům, kdy
kvůli nedostatečně vedené dokumentaci nebo kvůli jejímu nepředání došlo
k omylu, pacient dostal nesprávný lék nebo mu byl operován nesprávný
orgán.
Je zapotřebí se řídit pokyny lékařů a důsledně dodržovat léčebný
režim. O každém vyšetření či operaci musí být proveden záznam do vaší
zdravotnické dokumentace. Je vhodné vyžádat si vysvětlení, co se s vámi

stalo, jak zákrok probíhal a jaké zanechal následky. Vhodné je požádat o kopii
záznamu o operaci, případně o celém průběhu léčby. Taková kopie může být
užitečná, pokud přejdete později k jinému lékaři či do jiné nemocnice.
V případě, že při zákroku došlo k chybě, poslouží ke zjištění, zda je možno
přiznat náhradu škody.
Zákaz volného pobíhání psů
V poslední době zaznamenala obec řadu stížností na volné pobíhání
psů bez jakéhokoli zajištění. V jednom případě došlo i k napadení člověka.
Obec Poniklá připomíná, že od 10.května 2004 je v platnosti obecně
závazná vyhláška obce k zabezpečení veřejného pořádku v obci č. 1/2001,
která zakazuje volné pobíhání psů a jiného domácího zvířectva na veřejných
prostranstvích. Veřejným prostranstvím se rozumí komunikace, silnice,
chodníky, parkoviště, tzn. prostranství, která jsou veřejně přístupná všem. Za
porušení této vyhlášky lze v přestupkovém řízení ukládat napomenutí nebo
pokuty až do výše 30 000,-Kč.
Příprava Pohádkového lesa
Obec poniklá bude i v letošním roce garantem akce Pohádkový les,
který je naplánován na sobotu 2.července 2005. A protože bez pomoci našich
obětavých občanů a mládeže by sama obec tuto akci nezvládla, tak se již nyní
obrací na všechny, kteří mají touhu si zahrát pohádkovou postavičku, aby to
oznámili co nejdříve. Jenom tak se předejde duplicitě strašidel. Děkujeme.
Firma Singing Rock Poniklá
hledá obchodního zástupce s následujícími požadavky: uchazeč by
měl být horolezec, dobrý řidič, středoškolák s maturitním vysvědčením
a obchodní nástavbou nebo vysokoškolák, se znalostí práce na PC -excel,
word, powerpoint, outlook, se znalostí angličtiny, časově flexibilní, zdravý
s prezentačními a organizačními schopnostmi. Absolvent bez praxe nevadí.
Nutný osobní pohovor.
Kontaktní osoba:Ing. Vladimír Křapka, telefon 481 585007.
Víte, co znamená Singing Rock?
Název firmy Singing Rock znamená „Zpívající skála.“ V Poniklé se
usadila již před pěti lety. Počátky podnikání začaly však již před 13 lety, kdy
její zakladatelé pánové Křapka, Končinský a Belgičan Goddefroy se rozhodli
svého společného koníčka – horolezectví – zviditelnit výrobou sedáků,
horolezeckých lan a horolezeckého vybavení, které se na našem trhu
prakticky nevyskytovali.

Dnes firma dodává nejen vybavení pro horolezce, ale i hasičům nebo
záchranářům. I když se na první pohled nedá v lanech nebo horolezeckých
úvazcích vymyslet mnoho nového, Singing Rock se snaží přicházet
s novinkami a svůj sortiment neustále vylepšovat. Má také dva vlastní
patenty.
V roce 2000 nastal zlom v jejich podnikání. Firma zakoupila bývalou
Preložku, kterou postupně opravuje a dnes tu zaměstnává přes osm desítek
lidí. Ročně prodají výrobky za zhruba sto milionů korun. Devadesát procent
jde do zahraničí. Mají zákazníky po celém světě. Výrobou sedáků patří firma
k jejím největším výrobcům.
Majitelé nemají v úmyslu stěhovat výrobu na východ za levnější
pracovní silou. Hlavní důvod: kvalita. „Musíme si jí být jistí. Jeden mrtvý
zákazník kvůli našemu lanu a můžeme to tady zavřít,“ vysvětluje majitel.
Proto sponzorují několik špičkových horolezců, kteří jejich vybavení testují.
Všichni tři společníci mají ve firmě stejný podíl a každý má na starost
něco jiného. Při výběru lidí do firmy, přihlížejí k tomu , jestli sami lezou. Je to
důležité, zvláště pro to, aby k tomu měli pozitivní vztah a byli hrdí, že pracují
pro Singing Rock.

JARNÍ BURZA
OŠACENÍ, OBUVI, HRAČEK, KOL A JINÝCH NEPOTŘEBNÝCH
VĚCÍ!
KDY?
KDE?

od 2.května do 6.května 2005
v zasedací místnosti Obecního úřadu v Poniklé
Pořádá Markéta Hrubá, telefon 736 610061.

Autoškola Anna Krešlová
připravuje prázdninový výcvik uchazečů
k získání řidičského průkazu skupin B a AB
Zahájení letního kurzu bude v sobotu 11.června 2005 v 15.00 hodin na
Obecním úřadu ve Víchové nad Jizerou. Přihlášky je možné vyzvednout na
OÚ ve Víchové nebo v Informačním centru v Jilemnici. Platba je možná

formou několika splátek. Bližší informace na telefonu 604713996 nebo
485121241.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – AUTOSERVIS ŠTĚPÁNEK
JABLONEC NAD JIZEROU
Dne 6.května 2005 proběhne po celý den bezplatná kontrola tlumičů a
brzd vašeho vozidla s možností záznamu – protokol.
Firma dále zajišťuje:
- odtahovou službu (Avia do 3,5 t),
- lepení a opravy autoskel pro osobní, dodávková i nákladní vozidla,
- antikorozní ochrana podvozků a dutin osobních i nákladní vozidel novou
metodou AIR
LESS (bezvzduchové stříkání pod vysokým tlakem),
- diagnostika podvozkových částí, laserová geometrie kol, válcová stolicetester tlumičů a
brzd.
Telefon 481 382513 – servis
603 575599 – Josef Kaván

•
•
•
•
•
•
•

KOTLE EKOEFEKT
Nejlevnější vytápění objektů hnědým uhlím Ořech II
Kotle jsou automatické a ekologické
Pracují téměř bez obsluhy
Nekouří
Snadná regulace 30-100%
Bezporuchové
Velikost kotlů 24 kW – 600 kW
Kotel odpovídají požadavků Ministerstva životního prostředí, České
inspekce životního prostředí a ostatním požadovaným předpisům

Uhlí do těchto kotů je drobné, čímž je dána jeho nízká cena při zachování jeho
kvality. Tím bude vaše vytápění daleko nejlacinější.
Při koupi kotle EKOEFEKT u nás,
poskytujeme první tři roky na zakoupené uhlí slevu 8%.
Prodejce: Uhelné sklady-Štěpánek, Rokytnice nad Jizerou, telefon
481591184, 603729927
Kotle je možné vidět přímo v provozu při vaší návštěvě v Autoservisu
Štěpánek,
u závodu Elitex, 385, 512 43 Jablonec nad Jizerou

Jarní zájezd Klubu důchodců
Klub důchodců připravil tradiční jarní zájezd do Bystrovan u Olomouce.
Odjezd: v sobotu 21.května 2005
v 6.00 hodin od kostela a dále z autobusových zastávek.
Společný oběd zajištěn.
PROGRAM zájezdu: návštěva Arboreta o rozloze 3 ha s průvodcem.
V Arboretu je zřízen Český zásilkový a prodejní obchod HORIZONT, který
nabízí spotřební zboží a prodej rostlin.
Odpoledne návštěva kostela na Svatém Kopečku. Přihlášky se přijímají na
obecním úřadu se složením zálohy 150,-Kč.

Třídění odpadů
Proč třídit odpad? Protože si v první řadě chráníme své prostředí.
Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje surovin a energie.
Třídění ukládá i zákon o odpadech a mnozí v nás si neuvědomují, že poplatek
za odpad se stanovuje podle nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více
odpadu se vytřídí, o to více by mohla obec a následně občané ušetřit na
poplatku za odpad.
Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou
společností EKO-KOM, která na náklady spojené s tříděním odpadů finanční
přispívá. Čím více odpadu vy občané vytřídíte, tím více peněz obec obdrží.
Svoz v Poniklé probíhá klasickým popelářským vozem s lineárním
presem v případě papíru a PET lahví. Toto vozidlo je víceúčelové a dokáže
svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčištění i z kontejnerů na tříděný odpad.
Proto nepodléhejte panice v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype
do popelářského vozu. Tímto způsobem se šetří provozní náklady. U sklad
probíhá sběr do zvonu, sváží ho auto s hydraulickou rukou, a to z důvodu
požadavků zpracovatele, aby sklo nebylo pod tlakem rozdrceno na malé části
a dalo se lépe třídit.
Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení
Severočeských komunálních služeb v Proseči u Jablonce nad Nisou, kde se
papír po přetřídění předává do papíren v Pasekách na Jizerou., Bělé pod
Bezdězem nebo na Moravu do Žimrovic. Sklo se skladuje na překladišti
v Proseči u Jablonce nad Nisou, jeho dalším odběratelem je firma AMT
Příbram, jeden z největších dodavatelů skla pro sklárny v ČR. PET láhve se
na třídičce v Proseči ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak

následně expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí netkané
textilie, vlákna a pásky a nebo do jiných firem, které se zabývají vývozem
PETu do Číny.
Jak kontejnery správně používat?
Do kontejnerů na papír patří noviny, časopisy, obaly, lepenka, karton,
katalogy, sešity, knihy, kancelářský papír. Zkrátka sem patří pouze papír
čistý! Kontejner je v modré barvě (starší nádoby jsou bílé).
Do kontejneru rozhodně nepatří papír znečištěný potravinami, použité
pleny, obvazy, vložky, voskovaný papír, kopíráky, dehtový papír, nápojové
kartony.
Do kontejnerů na sklo lze odkládat veškeré obalové sklo a sklo tabulové.
Skleněné lahve bez kovových uzávěrů. Barva tohoto kontejneru je zelená.
Nikdy do tohoto kontejneru nepatří drátosklo, zrcadla, keramika, porcelán.
Do kontejnerů na PET láhve patří pouze sešlápnuté a čisté láhve od nápojů.
Kontejner je v barvě žluté.
Do kontejnerů rozhodně nepatří nádoby od kosmetiky, domácí chemie,
nádoby od olejů, fólie a jiné plasty.
Prosíme, dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud budeme
neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad vhazovat to, co do nich
nepatří, pak veškeré třídění nebude k ničemu, odpad se bude muset spálit
ve spalovně a nakonec se ještě prodraží. Děkujeme Vám!
Třídění odpadu do barevných pytlů
Žluté pytle pro plasty z domácností
Do těchto pytlů patří veškeré kelímky od jogurtů, másel salátů, láhve
a kanystry od drogerie, plastové hračky, kbelíky, prostě vše, co je vyrobeno
z plastů včetně igelitových (polyethylenových) a mikrotenových sáčků.
Nepatří sem znečištěné plasty, plastové obaly se zbytky barev, olejů, léčiv
a potravin.
Z recyklace tohoto odpadu se vyrábějí zatravňovací dlaždice, lavičky, pytle na
odpad.
Oranžové pytle pro nápojové kartony
Do těchto pytlů patří krabice od džusů, mléka, vína, nápojové krabice bez
hliníkové vrstvy.
Nepatří sem ostatní papírové krabice.
Z recyklace tohoto odpadu se vyrábějí izolační desky a papír.

Žluté i oranžové pytle se vydávají zdarma na obecním úřadu a plné,
svázané šňůrkou se budou odevzdávat 1x za dva měsíce, tj. vždy poslední
týden v měsíci červnu, srpnu, říjnu a prosinci t.r. do prostoru ke
kontejnerům před základní školu a ke kontejnerům před závodem
Interlana.
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150-200 kg odpadů. Z toho je asi
30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto materiály lze z velké části
využít. K získání takto využitelných materiálů je ale potřeba zapojit do třídění
všechny domácnosti. Šetříme si svoje peníze.

SBĚR A SVOZ NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK KOMUNÁLNÍHO ODPADU
se uskuteční 15.května 2005
8.00 hodin
8.10 hodin
8.15 hodin
8.20 hodin
8.25 hodin
8.30 hodin
8.40 hodin
8.45 hodin
9.00 hodin
9.10 hodin
9.30 hodin

Nová Ves u rybárny
penzion Klára
u pošty
u restaurace Cha Cha
u kontejneru na želoze
před kostelem
u kaštanu před Štěrbovi
u hořeního kravína
na nádraží ČD
na Přívlače u pomníku
Jilem

Sbírány budou zbytky léčiv, chemikálií, ředidel, barev včetně obalů,
televizory, lednice, zářivky, akumulátory, baterie, oleje, pneumatiky.
Uvedený čas je orientační!

ZIMNÍ

OHLÉDNUTÍ

K horám patří sníh a několik desítek let také lyže. O to více to platí
dnes, protože hory zimní turistika také živí.
Proto chceme poděkovat Obecnímu úřadu a obecní partě pod vedením
Radka Šíra za pečlivou přípravu a udržování sjezdových tratí, které přivedli
na Náš vlek mnoho nových lyžařů.

Poděkování patří též hlavnímu iniciátorovi Ladislavu Soukupovi,
starostovi místní tělovýchovné jednoty Sokol, která ve spolupráci s Obecním
úřadem a Michalem Paskou rozšířila nabídku o běžecké lyžování. Oproti
minulému roku se udržovaly tratě až do dolení části Poniklé.
Ještě jednou děkujeme a budeme doufat i v další dobré sezóny
Lenka a Karel Scholzovi

Společenská kronika
Jubilea v březnu a dubnu 2005
80 let
70 let
70 let
80 let
80 let
80 let
70 let

paní Miluška Fišerová
pan Josef Kaván
pan Josef Nosek
paní Anna Potocká
paní Marie Martincová
paní Hedvika Harcubová
paní Walerie Kavánová

Blahopřejeme a připíjíme na zdraví!
Stříbrná svatba
Vladimír a Markéta Dobiášovi
Hodně štěstí do dalších let společného života!
Úmrtí
27.února 2005
25.března 2005

paní Věra Nesvadbová ve věku 73 let
paní Božena Patočková ve věku 85 let

Čest jejich památce!
Narození
17.února 2005 Janě Habiňákové a Václavu Švejdovi syn Václav

28.února 2005 Radce Tomacové a Vladimíru Jindřiškovi dcera Monika
11.dubna 2005 Vlastě a Vladimíru Flanderovým syn Ondřej
Blahopřejeme!

Poděkování
Touto cestou děkuji paní MUDr. Vladimíře Karáskové za příkladnou
péči o paní Věru Nesvadbovou po dobu její nemoci.
Josef Nesvadba
Děkujeme paní Stínilové za vlídná a soucitná slova rozloučení s naší
maminkou paní Libuší Tuláčkovou a též všem účastníkům obřadu. Děkujeme
za květinové dary a kondolence.
Syn a dcery s rodinami

Z kultury
V sobotu 14.května 2005 si naši ochotníci dovolují pozvat
na zbrusu nové divadelní představení pod názvem
„Vzbouření hastrmana“
podle předlohy spisovatelky paní Marie Kubátové. Začátek v 19.30 hodin.

Divadelní spolek Krakonoš Vysoké nad Jizerou
si vás dovoluje pozvat na sérii divadelních představení u příležitosti 80 let od
položení základního kamene divadla Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou.
Program:
Sobota 7.5.2005 ve 20.00 hodin
Víkend
Pátek 13.5.2005 ve 20.00 hodin
Cesta kolem světa za 80 dní
Sobota 14.5.2005 ve 20.00 hodin
Dvojí hra
Neděle 15.5.2005 ve 14.00 hodin
Bezhlavý rytíř
Pátek 20.5.2005 ve 20.00 hodin
Republiku za koně a fotbal
Sobota 21.5.2005 ve 20.00 hodin
Hrátky s čertem

komedie o manželské nevěře
historická hra
detektivka
loutková pohádka
divadelní hra
pohádka Jana Drdy

Předprodej vstupenek od 19.4.2005 v prodejně Klenoty P+P, telefon
606 372 863
Vstupné 50,- a 60,-Kč, loutkové představení 20,- a 30,-Kč.

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA KVĚTEN A ČERVEN 2005
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 …
středa 4.5. v 19.45 h.
RAY
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Životopisný hudební film USA/VB (153 min.).
„ Soul je životní cesta, ale vždy je to cesta nelehká“ – Ray Charles.

sobota 7.5. v 19.45 h.
BOKOVKA
neděle 8.5. v 18.00 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká smutná komedie (127 min.) osciluje mezi komedií s výraznými
motivy „kámošských“ filmů a road movie.
středa 11.5. v 19.45 h.
ŘADA NEŠŤASTNÝCH PŘÍHOD
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká černá komedie.
Film plný originální směsi inteligence, ironie a humoru.

sobota 14.5. v 19.45 h.
PŘÍBĚHY OBYČEJNÉHO ŠÍLENSTVÍ
neděle 15.5. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 70,- Kč
Nová česká komedie (100 min.) kultovního scénáristy a režiséra Petra
Zelenky (Samotáři, Knoflíkáři, Rok Ďábla). „Když zastřelíme všechny, tak to
dobře dopadne!“
Komediální love story o různých podobách lásky.
středa 18.5. v 19.45 h.
NENÁVIST
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký horor (92 min.). Supermoderní Tokio je kulisou strhujícího
hororového příběhu.
Studentka je vystavena záhadnému prokletí, které způsobuje strašlivou
nenávist a následnou smrt obětí …
sobota 21.5. v 19.45 h.
ROBOTI
neděle 22.5. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká animovaná rodinná komedie (92 min.). v českém znění. Z Doby
ledové do doby plechové …
středa 25.5. v 19.45 h.
U NÁS NA FARMĚ
přístupný Vstupné 50,- Kč
Americký animovaný rodinný film (77 min.) v českém znění z dílny Walta
Disneye.
.
Tři krávy, kůň a mnoho dalších zvířátek brání svůj domov před zákeřným
banditou Slimem.
sobota 28.5. v 19.45 h.

HRA NA SCHOVÁVANOU

neděle 29.5. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý horor (102 min.) s Robertem De Niro v hlavní roli.
Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát.
středa 1.6. v 19.45 h.
SNOWBORĎÁCI
přístupný Vstupné 65,- Kč
Česká komedie pro mládež (99 min.). Mrtvej sněhulák, dobrej sněhulák..

sobota (KINO nehraje – Dětský den)
neděle 5.6. v 19.45 h. TEAM AMERICA:
SVĚTOVEJ POLICAJT
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý akční film USA/SRN (98 min.). První akční loutkový film všech
dob od autorů seriálu Městečko South Park.
středa 8.6. v 18.00 h.
ÚŽASŇÁKOVI
přístupný Vstupné 50,- Kč
Americký rodinný dobrodružný animovaný film (110 min.) v českém znění.
Do večeře musejí zachránit svět.
sobota 11.6. v 19.45 h. JEHO FOTR, TO JE LOTR!
neděle 12.6. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Americká komedie (116 min.) s hvězdným obsazením. Rodina je tvá největší
pohroma.
středa 15.6. v 19.45 h. KOUSEK NEBE
přístupný Vstupné 65,- Kč
České milostné drama (88 min.). Není na světě místo, kde by nás nemohla
potkat láska.
sobota 18.6. v 19.45 h. MILLION DOLLAR BABY
neděle 19.6. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americké oskarové širokoúhlé drama (132 min.) režiséra Clinta Eastwooda.
Nejúspěšnější film roku 2004.
středa 22.6. v 19.45 h. KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý akční historický film (Hongkong, 120 min.).

Děj filmu je postaven zejména na ukázkách bojového umění všeho druhu.
sobota 25.6. v 19.45 h. ZAHULÍME, UVIDÍME
neděle 26.6. v 19.45 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Komedie USA/Kanada (88 min.).
Harold a Kumar zažijí nejbláznivější noc svého života v této svižné
a originální teenagerské komedii.
středa 29.6. v 19.45 h. SAW – HRA O PŘEŽITÍ
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Americký hororový thriller (100 min.). Dvě hodiny strachu a napětí, které
způsobily
Poprask na festivalu v Sundance!!! Geniální vrah, bizardní smrti, dějové
zvraty, falešné stopy …..
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2. Pondělí
ÚDOLÍ VČEL
od 19:00
FILMOVÝ KLUB. Historické drama o nevydařeném návratu do rodného
domu. Dramatický střet touhy po životě a askeze, volání svobody a služby
dogmatu. O tragickém konci velkého přátelství vypráví v úchvatném
výtvarném podání jeden z našich největších režisérů.
Režie: F. Vláčil
vstup 35,- Kč
Cyklus: České a slovenské filmy, délka 97 minut, mládeži přístupný
5. Čtvrtek
BOKOVKA
od 17:30 a 20:00
Dva dávní přátelé se vydávají na ochutnávku vín spojenou s předsvatební
rozlučkou. Víno chutná a společnost žen blaží. Svatba se blíží a s tím zároveň
jistota, že se nevrátí takoví, jací byli … pokud se vůbec vrátí.
vstup 55,- Kč
USA – titulky/komedie, délka 123 minut, od 12 let přístupný
7. Sobota

ŽIVOT POD VODOU
od 17:30 a 20:00
Bill Burray jako Steve Zissou odhaluje nejtemnější záhady oceánu a občas i
lidských duší. Film o legendárním podmořském badateli.
vstup 60,- Kč
USA – titullky/komedie, délka 118 minut, mládeži přístupný
9. Pondělí
HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
od 17:30
Malí hrdinové a jejich obrovské dobrodružství při záchraně říše Gaja. 3D
animace ve stylu Shreka.
vstup 55,- Kč
USA – český dabing/animovaná pohádka, délka 91 minut, mládeži
přístupný
12. Čtvrtek
PŘÍLIŠ DLOUHÉ ZÁSNUBY
od 17:30 a 20:00
Film se odehrává ve Francii těsně před koncem I. světové války. Vypráví
příběh o tom, jak dívka (Audrey Tautou) neúnavně a někdy až komicky pátrá
po svém milém.
vstup 55,- Kč
USA – titulky/romantický, délka 133 minut, od 12 let přístupný
15. Neděle
FANY A ALEXANDER
od 19:00
FILMOVÝ KLUB. Veselé i vážné příhody početné rodiny, viděné očima
dětské fantazie. Oscar za nejlepší zahraniční film. Fresku početné rodiny z
počátku 20. stol. pojal autor jako autobiografické vzpomínky na své dětství a
zároveň jako završení své filmařské dráhy.
vstup 35,- Kč
Cyklus: Klasická filmová tvorba, délka 189 minut, od 12 let přístupný
17. Úterý
KLAN LÉTAJÍCÍCH DÝK
od 17:30 a 20:00
Film se odehrává v dávné historii a sleduje příběh milostného trojúhelníku,
dvou vojáků stráže a krásné zpěvačky, na pozadí pátrání po nebezpečném

vůdci „ Klanu létajících dýk“. Po vizuální stránce je ještě více strhující,
bojové scény jsou zde promyšleny do nejmenších detailů...
vstup 55,- Kč
Hong Kong, Čína – titulky/akční, historický, délka 119 minut, od 12 let
přístupný
19. Čtvrtek
Nenávist
od 17:30 a 20:00
Supermoderní Tokio je kulisou strhujícího hororového příběhu, kde americká
studentka je vystavena záhadnému prokletí, které způsobuje strašlivou
nenávist a následnou smrt oběti …
vstup 60,- Kč
USA/Japonsko – české titulky, délka 91 minut, do 15 let nevhodný
22. Neděle
Hra na schovávanou
od 17:30 a 20:00
Před pikolou za pikolou smrt nesmí stát. Režisér Polson doufá, že si diváci
vychutnají strach, napětí a vzrušení a zároveň prožijí dojemný a složitý vztah
mezi otcem a dcerou.
vstup 55,- Kč
USA – titulky/horor, délka 102 minut, od 15 let přístupný
24. Úterý
SKŘÍTEK
od 17:30 a 20:00
Vesnická rodinka známá z filmu Cesta z města se přestěhovala za lepším do
malého města. Otec (Bolek Polívka), řezník v masokombinátě, vášnivě
vzplane ke spolupracovnici. Matka (Eva Holubová) kuje pomstu! A veškeré
vážné situace obrací v absurditu a humor jakýsi skřítek.
Režie: Tomáš Vorel
vstup 60,- Kč
Délka 85 minut, od 12 let přístupný
29. Neděle
Jeho fotr, to je lotr!
od 17:30 a 20:00
Rodina je tvá největší pohroma. V pokračování bláznivé komedie se opět sešli
tvůrci i hlavní představitelé prvního snímku – Fotr je lotr, v rolích rodičů
Yebalových je doplnili Dustin Hofman a Barbara Streisand.

vstup 60,- Kč
USA – titulky, délka 120 minut, od 12 let přístupný
31. Úterý
Šup sem, šup tam
od 17:30 a 20:00
Hořká komedie o realitě světa mladých, pro něž je chození na střední školu
jen přítěží.
vstup 55,- Kč
Dánsko – titulky, délka 96 minut, od 12 let přístupný

