Zprávy z jednání rady obce - duben - květen 2005
Vážení občané.
Rada obce byla seznámena s výsledkem kontroly hospodaření obce
v roce 2004. Kontrola zjistila několik nedostatků, na které ovšem nikdy
nebylo v předchozích letech upozorněno. Výsledek hospodaření a návrhy na
odstranění nedostatků byly projednány na jednání obecního zastupitelstva.
Rada obce byla seznámena s výsledkem kontroly investiční dotace na
DPS. Kontrola objevila dva prohřešky – nesplnění objemu vlastních zdrojů
v roce 2001 a pozdní vklad zástavního práva do KN. První byl způsoben
nedostatkem finančních prostředků v uvedeném roce a druhý nutností nejprve
DPS vyvázat ze zástavy u České Spořitelny. Vzhledem k nedodržení
rozpočtové kázně bylo obci předepsáno navrácení dotace ve výši 15.400.000,a penále v téže výši. A jak bylo možné se dočíst v některých novinách,
Poniklá se tak rázem stala jednou z nejzadluženějších obcí. Bylo opět
požádáno o odklad splácení a o prominutí navrácení dotace i penále.
V současné době je již povolený odklad placení a žádost o prominutí je
postoupena FÚ v Ústí nad Labem.
Obec plánovala v letošním roce rekonstrukci vodovodu v Nové Vsi
a zároveň byl Krajský úřad požádáno o dotaci 700.000,-. Zařízením
potřebného stavebního povolení byla pověřena firma VHS Richard Trkan,
která ovšem povolení v požadovaném termínu nedodala a požadovaná dotace
nemohla být schválena. Rekonstrukce se tak odkládá na další rok. Uvedená
firma měla do konce května zjistit stav kanalizace, především odhalit místa
s nátokem balastních vod, neboť do ČOV stále přitéká množství povrchové
vody včetně štěrku a písku. Firma VHS byla dále vyzvána, aby obci dodávala
podrobná vyúčtování provedených prací a materiálu. Do současné doby byl
podáván pouze přehled provedených prací.
Z rozpočtu LK byly obci přiznány prostředky: 20.000,- na čekárnu
u transformátoru, 20.000,- na požární nádrž v Jilmu, 50.000,- na opravu cesty
k přívlackému hřbitovu a 143.000,- na úhradu úroků z hypotéky. Do všech
uvedených akcí musí obec vložit i svoje prostředky, většinou 50%. Přívlačtí
hasiči předložili rozpočet na opravu požární nádrže na 100.000,-. Vzhledem
k výši dotace a účasti obce je k dispozici pouze 40.000,-. RO proto provedla
místní šetření v Jilmu za účasti pánů Nechanického a Zemánka a nejprve bylo
dohodnuto, že oprava nádrže bude provedena postupně, dle finančních
možností obce. Na jednání zastupitelstva předložil pan Nechanický návrh, že
nádrž bude letos opravena kompletně, zbývající finance vloží do stavby jeden
ze členů, obec mu vklad vrátí v příštím roce. S tímto návrhem souhlasilo celé
zastupitelstvo.

Dále bylo provedeno místní šetření u „Mejta“, kde byla obec
upozorněna na sesuv cesty. Neboť obec nemá finance na vybudování zdi
a cesta není moc používána (je možné použít příjezd z Nové Vsi) rozhodla
rada, že sesuv bude pouze vyrovnán z kamenů tak, jak byl původně. Práci
vykonají osoby, které mají v obci vykonávat veřejně prospěšné práce.
Dále bylo provedeno místní šetření na hřišti „Na Kozinách“. Bylo
vytipováno místo na výstavbu pískového doskočiště, neboť původní bylo
zrušeno při výstavbě 100m dráhy. Pan Krafek byl požádán o vypracování
projektu a na doskočiště by pak obec mohla obdržet dotaci. RO byla
informována o objednávce vytyčení obecních pozemků přiléhajících ke hřišti.
Pokud bude u hřiště dostatečný prostor, bude na pozemku zřízen odstavný
prostor pro auta. Tento záměr musí být ale v územním plánu.
A rada obce také provedla místní šetření na Přívlače ve věci stížnosti
paní Dobiášové. V současné době snad již světlo svítí a švestka nestíní.
RO byla seznámena s postupem prací na odstranění závad zjištěných
hygienou ve škole. V současné době se přebudovávají oba chlapecké záchody,
stavební práce vykonává na HPP pan Chládek.
RO schválila pravidla pro vybírání nájemného v privatizovaných
bytech. V čp. 320 a 321 nedoporučuje navracení nájemného, neboť tam byly
nedávno prováděny rozsáhlejší rekonstrukce. V čp. 412 souhlasí s postupem,
který byl použit u bytů v I. vlně prodeje.
RO byla seznámena s posudkem na stav zateplení podkrovního bytu
v čp. 319 (Kazachstánci u Preložky). Izolace nesplňuje obecné zásady
zateplovacího systému a dochází ke zvýšené kondenzaci vody. Životnost
krovu byla odhadnuta na 10 let. Vzhledem k zjištěným skutečnostem bude
muset být provedena rekonstrukce střechy a zateplení.
Rada obce navrhla přeměnu nebytových prostor v čp. 266 (zdravotní
středisko) na byty. Tyto byty by byly postaveny svépomocí a téměř bez
zařízení. Byli osloveni zájemci, kteří by byli ochotni si tento byt vybavit
potřebným zařízením. Nájemné bude odpovídat úrovni pronajatých prostor.
Na zdravotním středisku hledala také rada možnost zřízení bezbariérového
přístupu k lékaři. Původní myšlenka vchodu zezadu byla zamítnuta a jako
nejschůdnější se jeví šikmá rampa vepředu.
Tři firmy byly vyzvány k předložení cenové nabídky na opravu cest ke
hřišti a okolo Hájkových. Na opravu cesty ke hřišti byla doporučena firma
HNH Hrabačov (381.285,-), ovšem oprava bude provedena stříkaným
asfaltem (včetně zhutnění podloží a oprav příkopů). Oprava balenou směsí
stála dvojnásobek. Cenové nabídky na cestu okolo Hájkových byly předány
sponzorům této opravy. Ti sponzorství odložili na příští rok.
Také byly vyzvány 4 firmy k předložení cenové nabídky na zateplení
MŠ. Při jejich projednávání zastupiteli obce bylo ale konstatováno, že

hlavním problémem je zateplení půdy a oken. Zastupitelé proto doporučili
oslovit místní firmy.
Stále není prodán pozemek č.141 v kú. Přívlaka manželům Hojným,
neboť dle rozhodnutí ZO má být na pozemku zřízeno věcné břemeno na
čerpání vody. Zúčastněné strany se ovšem stále nemohou dohodnout.
Pan Zdeněk Šír urgoval splacení dvou penalizačních faktur, které
vystavil za pozdní úhradu faktur za výstavbu kanalizace. RO navrhla uzavření
splátkového kalendáře s měsíční splátkou 1000,-. Pan Šír požaduje úhradu
nejpozději do roku 2008. RO požaduje, aby byla nejprve oboustranně
podepsána dohoda o splátkách.Dále pan Šír předložil návrh nájmu za užívání
sociálního zařízení na koupališti. S návrhem rada nesouhlasila, neboť bylo
vyúčtováno 20% celkových nákladů na budovu, zatímco pronajatý prostor
činí cca 10% celkové plochy penzionu. Aby se předešlo dalším dohadům,
souhlasili zastupitelé s pronájmem mobilního WC na dobu provozu
koupaliště.
RO i zastupitelé byli dále seznámeni s vyúčtováním zimní sezóny na
vleku. Zisk z letošní sezóny je sice nulový, ale do vleku se tentokrát
investovalo a zkvalitnění služeb bylo velmi zřetelné. Neboť i sněhové dělo se
ukázalo být přínosem, souhlasili zastupitelé s jeho odkoupením.
Policie ČR zaslala vyrozumění k oznámení krádeže železného šrotu.
V zákonné lhůtě se nepodařilo provést výslech podezřelých a věc byla
odložena.
Rada obce zvažuje, zda by nebylo vhodné některé jednoduché práce
v obci (např. sekání hřbitovů) provádět jako smlouvu o dílo se zájemci z řad
občanů. Zaměstnanci drobných služeb by tak měli víc času na
kvalifikovanější práci. V současné době je nabídka na sekání hřbitova na
Přívlace.
RO nesouhlasila s nabídkou instalace centrálního informačního SMS
systému, neboť nevidí v této technologii žádné převratné výhody a opět by
obci vznikly další pravidelné měsíční výdaje.
Severočeské komunální služby informovali o novém systému
v nakládání s využitelnými složkami odpadu. Opět bude zavedeno třídění
bílého a barevného skla. Na stanoviště budou doplněny potřebné kontejnery.
Dále se škola zapojí do systému sběru odpadů, o kterém mluvil na minulém
zasedání zástupce firmy EKO-KOM. Za sebraný odpad by měla mít škola
finanční odměnu.
Firma Singing Rock požádala obec o souhlas s umístěním lezeckých
stěn na lávku u Preložky. RO doporučila posouzení tohoto záměru
odborníkem (statikem) a rozhodnout dle jeho vyjádření.
A na závěr bych chtěl oznámit, že obec Poniklá se zúčastní
Krakonošových letních podvečerů v Jilemnici, kde by se měly prezentovat

jednotlivé obce Jilemnicka. Poniklá bude mít k dispozici čas v úterý
12.7.2005 od 17 do 21 hodin. Během této doby by měly vystoupit děti
z mateřské školky, cvičenky TJ Sokol Poniklá, divadelníci se svojí
jednoaktovkou Lužnici, ponikelští hasiči a Satori. Celým večerem bude
provázet „náš“ Krakonoš Láďa Jirouš. Přijďte se podívat a nebo ještě lépe
vystoupit.
místostarosta

ZÁPIS
z 18. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 8.června 2005 v pohostinství „U Floriána“
od 18.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo při zahájení přítomno 15 členů zastupitelstva.
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Mikolášek, Stanislav Nechanický
Návrh na usnesení: Jaroslav Čížek
Hosté: pan Brouček-budoucí velitel Městské policie Jilemnice
Pan Rek, majitel firmy SUFAG ze Žďáru nad Sázavou
PROGRAM
- Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
- Zpráva o činnosti rady obce za období od 30.března do 30.května 2005.
- Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004.
- Schválení výsledku hospodaření obce za rok 2004.
- Zrušení obecně závazné vyhlášky č.1/2001 o zabezpečení veřejného
pořádku.
- Schválení obecně závazné vyhlášky č. 6/2005 o zabezpečení veřejného
pořádku
- Schválení návrhu Zadání Územního plánu obce Poniklá.
- Vyúčtování zimní sezóny lyžařského vleku HOMOLE-schválení
hospodářského výsledku za r.2004.
- Návrh na odkoupení sněžného děla.
- Příprava koupaliště.
- Cenové nabídky na zateplení objektu mateřské školy.
- Prodej pozemků: - Jana Borde Kalinová, Martin Baňkowski, Správa Krnap.
- Různé: návrh na rozpočtovou změnu, žádost o snížení ceny pozemku a další.
- Zpráva o činnost finančního výboru za rok 2004.

- Diskuze.
- Návrh na usnesení a závěr.

Ad 1) Zahájení – volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele
Paní starostka zahájila 18.veřejné zasedání přivítáním zastupitelů
a přizvaných hostů. Byli navrženi ověřovatelé zápisu, zapisovatel
a navrhovatel. Požádala zastupitele o změnu v projednávání pořadí programu.
Navrhla, aby prvními body, po zprávě o činnosti rady obce, bylo projednání
záležitostí přizvaných hostů.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 30.března 2005
Zprávu o činnosti rady obce přednesl pan ing. Petr Plichta. Ke
zprávě diskutoval pan Nechanický, který reagoval na informaci o přidělení
grantu ve výši 20 000,-Kč na opravu požární nádrže v Jilmu. Doplnil, že
výbor SDH Přívlaka se rozhodl o provedení rekonstrukce nádrže celé. Zamítl
návrh rady obce o provedení části v letošním roce a dokončení v roce příštím.
V letošním roce bude na opravu nádrže uvolněno z rozpočtu obce 40 000,-Kč.
Celková oprava však vyjde cca na 110 000,-Kč. Rozdíl ceny by v letošním
roce doplatilo SDH Přívlaka s tím, že v příštím roce bude tento doplatek
vrácen. Tento návrh byl paní starostkou akceptován a přeložen do bodu
Různé: Jiná diskuze k přednesené zprávě neproběhla.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy
Následující časový prostor byl vyčleněn panu Broučkovi, budoucímu
veliteli Městské policie Jilemnice, která začne fungovat od 1.srpna 2005.
Nastínil možnou spolupráci za úplatu (cca 800,-Kč/hodina) na základě
uzavřené veřejnoprávní smlouvy. Ke spolupráci, se na základě velmi
nejasných podmínek a při nekonkrétnosti předmětu smlouvy, předběžně
přihlásili starostové obcí Horní Branná, Vítkovice, Kruh, Benecko, Rokytnice
nad Jizerou a i Poniklá, při poradě starostů Jilemnicka. Nyní město Jilemnice
zjišťuje zájem obcí a nabízí své služby v podobě kontroly požívání
alkoholických nápojů, odtahování vozidel, zjišťování osob, dozor při
tanečních zábavách, poutích apod. Pan Brouček zdůraznil, že jejich služba by
měla mít nejen represivní, ale především prevenční dopad. Tento model již
funguje v Trutnově, kde má městská policie již 80 členů a poskytuje služby

všem okolním obcím na základě již zmíněné veřejnoprávní smlouvy.
Rozhodnutí ZO potřebuje město Jilemnice znát nejpozději do 15.června.
Pan Mikolášek oponoval , protože jako bývalému městskému
policistovi jsou podmínky fungování městské policie známy a pokud bude
k dispozici prozatím pouze 5 členů MP s jednou administrativní sílou, pak
nemohou zvládnout Jilemnici a okolní obce tak, jak prezentují. Bylo by to
pouze suplování státní police.
Pan Čížek poznamenal, že vybrané pokuty by pravděpodobně plynuly
do rozpočtu Jilemnice. Pokud by obec tuto nabídku přijala, pak by tato služba
musela být efektivní, operativní a pouze na vyžádání obce, neboť je pro obec
příliš drahá.
Paní starostka poděkovala panu Broučkovi za přednesenou nabídku
a požádala zastupitele o přesunutí další diskuze k tomuto rozhodnutí o přijetí
či zamítnutí do bodu Různé.
Hlasování: pro 15 proti 0
zdržel 0
Návrh na odkoupení sněžného děla SUFAG typ SILENT
Tento bod byl přesunut z důvodu přítomnosti pana Reka, majitele
firmy SUFAG Žďár nad Sázavou, od kterého měla obec v zimní sezóně 20042005 pronajato sněžné dělo s čerpadly.V listopadu 2004 byla podepsána
smlouva mezi obcí Poniklá a firmou Lubomír Rek, Žďár nad Sázavou o koupi
najaté věci. Předmětem smlouvy byl pronájem sněžného děla SUFAG typ
Silent, výr.č. 65690, rok výroby 1990, provedení na saních. Dále předmětem
nájmu bylo mobilní čerpadlo Grundfos a podávací ponorné čerpadlo
Grundfos. Celková nájemní cena byla uhrazena v prosinci roku 2004 ve výši
158 033,-Kč. Doba pronájmu od 10.11.2004 do 31.3.2005. Čerpadla byla
v termínu odvezena, sněhové dělo ponecháno pro případ odkoupení. Firmou
Rek byla vystavena faktura na odkoupení děla ve výši 304 640,-Kč s tím, že
po projednání v ZO bude rozhodnuto, zda se dělo koupí nebo bude vráceno
zpět. Celkový stav sněžného děla a jeho cena, podle podnikatele
provozujícího lyžařská zařízení, není prý ani nízká ani vysoká. Důležité je,
zda zařízení bylo funkční a nebyly na něm časté závady a zda obsluha vleku
byla s provozem spokojena. Pan Rek se však domáhá odkoupení děla a předal
vymáhání fakturované částky 304 640,-Kč svému právníkovi. Na dnešním
jednání předložil referenční listinu prodaných sněžných děl do zimních areálů
v České republice. Obci nabídl záruku po dobu 1 roku, na základě požadavku
vedoucího areálu Homole pan Šíra nechal odstranit nahlášené závady, dále
nabízí odkoupení starých zařízení za dodání nových nebo repasovaných
a dvouleté bezplatné prohlídky dodávaných děl jeho firmou.
Diskuze: pan Mikolášek k vystoupení pana Reka namítl, že se nikdy na
zastupitelstvu i za jeho přítomnosti, nejednalo o koupi, ale vždy pouze

o pronájmu. On sám byl doposud proti zasněžování a tedy i pronájmu
a potvrdí to i ostatní zastupitelé. Jednání firmy považuje za nesolidní a postup
při uzavírání smlouvy se nebojí nazvat podrazem. Pan Rek namítl, že to
podraz není, ale klasicky nastavená smlouva, kterou uzavírá s každým
klientem, který vyloženě netrvá na změně smlouvy. Pan Radomír Šír rovněž
potvrdil, že se ani slovem, při návštěvách areálu, nezmínil o odkoupení děla
obcí. Ing. Plichta svůj dotaz odkázal na oddíl III odst. 1. Smlouvy o koupi
najaté věci, ve kterém firma uvádí, že nájemce je povinen po uplynutí doby
nájmu dle této smlouvy uzavřít s pronajímatelem kupní smlouvu na předmět
nájmu, což se nestalo. Podle čeho tedy pronajaté sněžné dělo fakturuje. Pan
Rek odpověděl, že pokud byla zaslána faktura, která nebyla vrácena, je podle
obchodního zákoníku smlouva jakoby uzavřená. Paní starostka vysvětlila, že
celou záležitost konzultovala s JUDr. Winterem, který tento výklad potvrdil.
Pan Mikolášek ještě požádal o upřesnění úhrady penále, které se ve smlouvě
uvádí „ve výši zaplaceného nájemného“. Pan Rek vysvětlil, že tato
penalizační částka se vztahuje pouze na sněžné dělo a bylo by ve výši
64 000,-Kč bez DPH. Po tomto jednání se paní starostka s panem Rekem
rozloučila a rozhodnutí ve věci bylo přesunuto do projednání podle pořadí.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0

Ad 3) Zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2004
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 8.-9.11.2004 a 27.4.2005
a provedly jej kontrolorky odboru kontroly Libereckého kraje. Ve zprávě se
uvádí řada nedostatků, které jsou podrobně popsány a které při minulých
kontrolách kontrolnímu orgánu vyhovovaly a splňovaly předepsaná nařízení.
Neustálé změny zákonů, vyhlášek, nařízení a směrnic zaměstnanci obce ani
starosta nedokáží průběžně sledovat a účastnit se všech seminářů a školení
není také možné, protože jednak jsou finančně nákladné a jednak zaměstnanec
ztratí celý den. Práci na úřadu za něj nikdo neudělá a „papírování“ je stále
více. Jenom pro zajímavost. Pokud bychom chtěli provést inventarizaci
majetku obce podle platných směrnic a nařízení, pak by musela být zahájena
již v pololetí a jeden zaměstnanec by nic jiného nedělal. Například
inventarizaci pozemků nestačí vést v seznamu v počítači, ale každý pozemek
musí být vytištěn na papíře, každý papír podepsán dílčí inventarizační komisí
a každý pozemek fyzicky zkontrolován na místě. V knihovně nestačí vést
knihovní fond, ale musí být seznam všech knih, časopisů, novin s uvedením
autora a ceny. Veškeré výtky v přezkoumání hospodaření považuje
zastupitelstvo za pouhé šikanování a zbytečnou přebujelou administrativu.
Zastupitelstvo přijímá pouze kritiku spočívající v nedostatečné činnosti
kontrolního výboru a absenci finanční kontroly.

Ke Zprávě o přezkoumání hospodaření obce přijímá ZO tato opatření:
Obec Poniklá ve smyslu ustanovení § 13 odst. 1 písm. a) zákona
č. 420/2004 Sb., přijímá následující opatření k nápravě chyb a nedostatků
uvedených ve „Zprávě o přezkoumání hospodaření u obce Poniklá za rok
2004.“
•
ZO Poniklá projedná výslednou Zprávu o přezkoumání hospodaření u
obce Poniklá za rok 2004 a závěrečný účet obce za rok 2004 současně
dne 8.června 2005.
Odpovídá starostka
•
ZO Poniklá bude rozpočtové provizorium schvalovat v souladu s § 13
odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb..
Odpovídá starostka
•
ZO Poniklá bude předložen rozpočtový výhled do roku 2007 dle § 4
zákona č. 250/200 Sb..
Odpovídá finanční výbor
•
ZO Poniklá bude dohlížet, aby schvalované rozpočty obce byly
v souladu se zněním § 4 zákona č. 250/2000 Sb..
Odpovídá finanční výbor
•
ZO Poniklá bere na vědomí nedostatky zjištěné při provedení
inventarizace k datu 31.12.2004 a ukládá radě obce zajistit nápravu
nejpozději do 31.července 2004.
Odpovídá starostka
•
ZO Poniklá ukládá dílčím inventarizačním komisím součinnost při
odstraňování chyb a nedostatků zjištěných kontrolou hospodaření.
Odpovídá starostka
•
ZO Poniklá ukládá aktualizaci všech vlastních směrnic a vnitřních
předpisů podle platných zákonů.
Odpovídá starostka
•
ZO Poniklá ukládá zajištění správnosti a průkaznosti v evidenci
účetních knih podle § 13 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb..
Odpovídá Soukupová
•
ZO Poniklá ukládá kontrolnímu a finančnímu výboru vypracovat plán
činnosti na rok 2005 nejpozději do 30.června 2005.
Odpovídá Kynčlová a Udatný
V diskuzi
vystoupil pan Řehořek, který upozornil na str.13 Zprávy
o přezkumu hospodaření, kde je výslovně uvedeno, že zastupitelstvo je
povinno vypracovat a schválit rozpočtový výhled do 30.června 2005. Bylo
zodpovězeno, že tento úkol je uložen finančnímu výboru, který zpracuje

výhled do roku 2007. Další diskuze k tomuto tématu nebyla. Zastupitelé pak
odsouhlasili Zprávu o přezkoumání hospodaření včetně navrhovaných
opatření.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0

Ad 4) Schválení výsledku hospodaření za rok 2004.
Pro rok 2004 byl přijat rozpočet jako vyrovnaný i když ve Zprávě
o přezkumu hospodaření je uvedeno, že je to rozpočet schodkový. Během
roku došlo k jeho naplnění v příjmové části ve výši 22 961 350,-Kč, ve
výdajové části 22 456 045,-Kč. Výsledek hospodaření byl již schválen v ZO
30.března t.r. Na základě předložené „Zprávy o přezkoumání hospodaření“,
ve které je vytýkáno, že obec porušuje zákon, však musí ZO schvalovat
výsledek hospodaření společně se Zprávou o přezkumu hospodaření. Diskuze
k tomuto bodu nebyla. ZO bylo vyzváno k hlasování o závěrečném účtu obce
za rok 2004 a zároveň požádáno o zrušení usnesení ZO č. 335 ze dne
30.března 2005.
Hlasování: pro 15
proti 0
zdržel se 0
Ad 5) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 1/2001 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci“
Důvod: V posledních zhruba třech měsících t.r. jsou na obec vznášeny
požadavky na zákaz volně pobíhajících psů bez náhubku. I když volné
pobíhání psů vyhláška č. 1/2001 zakazuje, stal se jeden případ, kdy pes napadl
občana. Pes neměl náhubek. Případ byl šetřen Policií ČR a předán komisi pro
projednávání přestupků v Jilemnici. V komisi však měli problém – naše
vyhláška sice zakazuje volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích, ale
nemá uvedeno, že má pes musí být opatřen náhubkem (když si to vyložíme
z druhé strany, pak není ve vyhlášce ani uvedeno, že pes může napadat lidi).
Pro doplnění vyhlášky je podle zákonných předpisů nařízeno, že musí být
nejdříve zrušena vyhláška platná a následně přijata vyhláška doplněná. Proto
je ZO předložen návrh na zrušení OZV č. 1/2001 v následujícím znění:

Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 5/2005,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Poniklá č. 1/2001 „K
zabezpečení veřejného pořádku v obci“

Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 8.června 2005
usnesením č. 379 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1
Zastupitelstvo obce Poniklá ruší obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá
č. 1/2001 „K zabezpečení veřejného pořádku v obci“ vydanou 23.dubna
2001, s účinností od 10.května 2001
Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Vyvěšeno: 23.května 2005

Sejmuto: 8.června 2005

Diskuze k tomuto bodu nebyla.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 6) Schválení nové obecně závazné vyhlášky č.6/2005 „K zabezpečení
veřejného pořádku v obci“
Text nové vyhlášky je následující:
Obec Poniklá
Obecně závazná vyhláška obce Poniklá
č. 6/2005
„K zabezpečení veřejného pořádku v obci“
Zastupitelstvo obce Poniklá se na svém zasedání dne 8.června 2005
usnesením č. 358 usneslo vydat v souladu s § 10 písm. b) a § 84
odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto
obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Zakazuje se volné pobíhání psů bez vodítek a náhubků po veřejných
prostranstvích v obci Poniklá. Zakazuje se i volné pobíhání domácího
zvířectva po veřejných prostranstvích v obci Poniklá.

Článek 2
Veřejným prostranstvím jsou pro účely této vyhlášky stanovena volná
prostranství ve vlastnictví obce, silnice, místní komunikace, veřejná zeleň,
chodníky, parky a další prostory přístupné každému bez omezení. Veřejná
prostranství obce jsou vymezena zvláštní přílohou obecně závazné vyhlášky č.
3/2005 „O místních poplatcích.“
Článek 3
Porušení této vyhlášky bude stíháno jako přestupek, pokud nepůjde o jiný
správní delikt nebo o trestný čin. Za porušení obecně závazné vyhlášky lze
v přestupkovém řízení ukládat napomenutí nebo pokutu až do výše
30 000,-Kč.
Článek 4
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem schválení.
Vyvěšeno 23.května 2005
Hlasování: pro 15

Sejmuto 8.června 2005

proti 0

zdržel se 0

Ad 7) Schválení návrhu Zadání Územního plánu obce Poniklá
Zastupitelé byli seznámeni se třetí – konečnou variantou návrhu
Zadání Územního plánu obce Poniklá, do kterého byly zapracovány
vyjádření, námitky, doporučení nebo připomínky, dotčených správních úřadu,
kterých bylo v našem případě celkem 31. Tyto připomínky jsou uvedeny ve
Vyhodnocení stanovisek dotčených správních úřadů. Aby zpracovatel
Územního plánu Poniklá, firma SÚRPMO Hradec Králové, mohl pokračovat
na dalším stupni, tj. na Konceptu ÚPO, pak je nutné schválení tohoto návrhu
Zadání ÚP Poniklá, včetně Vyhodnocen stanovisek. Paní starostka vyzvala
zastupitele a přítomné občany, aby ještě zvážili zapracování některých návrhů
do ÚPO. Doba, po kterou je možné návrhy ještě zapracovat je do 31.srpna t.r.
Zastupitelé byli vyzvání ke schválení návrhu Zadání ÚPO a ke schválení
Vyhodnocení stanovisek dotčených správních úřadů.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 8) Vyúčtování zimní sezóny lyžařského vleku HOMOLE od 20.ledna do
27.března 2005
Celkem dospělí denní:

798 255,-Kč

Celkem dospělí večerní:
CELKEM DOSPĚLÍ DENNÍ A VEČERNÍ:

54 500,-Kč
852 755,-Kč

Celkem děti denní:
Celkem děti večerní:
CELKEM DĚTI DENNÍ A VEČERNÍ:

218 890,-Kč
10 560,-Kč
229 450,-Kč

C e l k e m dospělí a děti denní a večerní:
Prodej rollerů: celkem 436 ks za 35,-Kč

1 082 205,-Kč
15 260,-Kč

Rekapitulace:
Celkem tržby od 20.ledna do 27.března (66 dní)

1 097 465,-Kč

Náklady na provoz:
Mzdy včetně odvodů za prosinec,leden,únor, březen
Zálohy VČE
Opravy rolby včetně náhradních dílů
Revize strojní, elektro, školení
Náhradní díly vlek
Úklid WC
Propagace
Nákup rollerů
Informační tabule HOMOLE
Benzin, nafta, oleje
Doplnění lékárny
Materiál na zasněžování
Doprava čerpadla
Zemní práce
Skidata
C e l k e m náklady v letošní sezóně

460 487,-Kč
65 530,-Kč
86 902,-Kč
4 554,-Kč
19 211,-Kč
1 689,-Kč
8 355,-Kč
7 497,-Kč
97 525,-Kč
104 356,-Kč
683,-Kč
192 609,-Kč
4 500,-Kč
11 299,-Kč
15 470,-Kč
1 080 667,-Kč

V nákladech není ještě uvedena skutečná spotřeba elektřiny, ale pouze záloha,
protože obec neobdržela roční vyúčtování od VČE. Rovněž splátky za rolbu
nejsou do nákladů zahrnuty, neboť jde o dlouhodobou investici. Sporné je i
zařazení nákupu trub na zasněžování, nákup Skidat nebo informační tabule,
neboť jde také o dlouhodobé investice.
Hlasování: Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zastupitelstvo obce doposud neschválilo výsledek hospodářské činnosti obce
za rok 2004, do které spadá lyžařský vlek a bytové hospodářství. Jak již bylo

uvedeno ve Zprávě o přezkumu hospodaření a dále i z výsledku inventarizace,
konečný zůstatek účtu 931 (výsledek hospodaření) činil k 31.12.2005 částku
527 027,03 Kč, z toho 404 330,64 Kč na účtu bytového hospodářství
a 122 696,03 Kč na účtu lyžařského vleku.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Diskuze: Pan Řehořek se v souvislosti s vynaloženou částkou na informační
tabule se zeptal, proč nejsou využity třeba pro propagaci koupaliště nebo proč
nejsou nabídnuty jinému zájemci. Bylo odpovězeno, že tabule byly povoleny
pouze pro zimní sezónu a v následujících dnech se po této připomínce
nabídnou k dalšímu využití. Paní Soukupová upozornila, že schválený
výsledek hospodářské činnosti není zůstatkem na těchto účtech, ale
hospodářským výsledkem správy bytového fondu a lyžařského vleku
HOMOLE. Pan Hejral se zeptal, zda je známa cena nafty, za kterou ji
kupujeme v HD Krakonošův ranč. Tento dotaz nebyl zodpovězen, ale bude
sdělen v dalším ZO. V této věci bylo pouze konstatováno, že čerpání nafty
v HD je v bezprostřední blízkosti, může se zajet kdykoliv s rolbou a nemusí se
nikde skladovat v sudech a zase přečerpávat.
Ad 9) Návrh na odkoupení sněžného děla SUFAG
Jak již bylo předběžně projednáno na začátku
zastupitelstva
s přítomným majitelem firmy SUFAG, panem Rekem, nastala diskuze
k zakoupení techniky pro zasněžování v nastávající zimní sezóně 2005-2006.
Pan Mikolášek se vyjádřil v tom smyslu , že není proti pořízení děla, ale má
obavu, zda jedno dělo, po loňských zkušenostech, stačí. Pan R.Šír nedovede
odhadnout, zda jedno dělo postačí, protože zasněžování je závislé na mnoha
okolnostech. Na jeho kapacitě, na počasí, na vlhkosti vzduchu atd. Diskuze se
dále točila kolem uzavřené smlouvy s firmou SUFAG a diskutovali pánové
Čížek, Řehořek, Hejral a Mikolášek. Pan Hnyk ještě doplnil, že pro fungování
děla bude zapotřebí pořídit i příslušné čerpadlo. Cena čerpadla se pohybuje
kolem 100 tisíc Kč. Pan R.Šír sdělil, že po diskuzi s projektantem, nebude
nutné budovat zvláštní jímku pro usazení čerpadla, ale bude možné využít
šachty určené pro vypouštění vody z koupaliště. Po této diskuzi ZO
odsouhlasilo zakoupení sněžného děla SUFAG za cenu 304 640,-Kč včetně
DPH a příslušného typu čerpadla podle zpracovávané projektové
dokumentace.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 10) Příprava koupaliště
V letošním roce nebude koupaliště pronajímáno, ale bude
provozováno obcí. K provozu je nutné sociální zařízení, které v objektu
penzionu HOMOLE sice je, ale ještě dodnes se obec, bohužel, nedohodla
s majitelem penzionu na výši nájemného za zimní sezónu. V úvahu tedy
přichází první varianta s osazením vlastní buňky se sociálním zařízením, což
předpokládá vyřízení stavebního povolení, napojení na kanalizaci a vodovod.
Tuto variantu však již není možné stihnout. Druhou variantou je pronájem
chemického WC, což není levná záležitost (750,-Kč/týden se 14ti denním
servisem, bez DPH). Musíme také zohlednit, že letos nemáme žádné
zaměstnance na veřejně prospěšné práce, protože Úřad práce nemá finanční
prostředky. Paní starostka vyzvala zastupitele, aby vytipovali a doporučili
osobu na obsazení místa pro vybírání vstupného na koupališti (pokud bylo
pěkné léto, dosáhla částka i přes 30 000,-Kč).
Diskuze: Pan Mikolášek se zeptal, jak se zachová rada obce v případě, když
se přihlásí zájemce o provozování občerstvení. Zda bude odmítnut nebo se mu
umožní tuto službu po dobu fungování koupaliště provozovat. Bylo
odpovězeno, že bude záležet na formě a obsahu smlouvy o pronájmu
veřejného prostranství, protože v loňském roce byl pronájem umožněn, ale
podmínky ze smlouvy nebyly dodrženy. Pan Řehořek se přimlouvá, aby byl
na koupaliště pronajat jeden chemický záchod a náklady uhradila obec. Pan
Plichta se domnívá, že by náklad na WC měl zabezpečit nájemce veřejného
prostranství a pan Holubec si myslí, že by se nájemce měl podílet určitou
částkou na nákladech pronájmu. Pan Mikolášek zastupitelstvu navrhuje, aby
obec do budoucna počítala s umístěním a vybudováním svého sociálního
zařízení s rychlým občerstvením, odpočívárnou nebo i půjčovnou lyží, které
by sloužilo pro letní i zimní sezóny. K této připomínce bylo sděleno, že
v současné době je zadána studie na umístění objektu, který by navázal na
stávající velín a pokračoval směrem k severovýchodu do míst, kde se nyní
nalézá ohniště. Panu Hejralovi na otázku, proč nebyla uzavřena smlouva
s panem Zdeňkem Šírem na užívání I.nadzemního podlaží penzionu
HOMOLE bylo odpovězeno, že právě při kolaudaci penzionu v roce 2002 se
mělo do dvou měsíců přistoupit k podepsání smlouvy o zřízení břemene
užívání tohoto podlaží. Bohužel, při předání funkce starostce nebyla na tuto
podmínku upozorněna a dvouměsíční termín propadl. Je otázkou, zda by pan
Šír vůbec tuto smlouvu podepsal. Paní Kadavá se přimlouvá, aby chemický
záchod byl po dobu provozování koupaliště zajištěn. Část nákladů může být
uhrazena i z poplatku za užívání veřejného prostranství.
Zastupitelstvo obce bylo po této diskuzi vyzváno k odsouhlasení pronájmu
chemického WC na koupališti po dobu letního provozu (od 1.července 2005
do ukončení prázdnin).

Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 11) Cenové nabídky na zateplení objektu mateřské školy
Cenové nabídky na zateplení objektu Mateřské školy Poniklá:
v
ZTM Semily: nabídkový rozpočet na zateplení MŠ materiálem
VINYL SIDINIG v celkové výši 781 740,-Kč včetně DPH.
v
Stavební firma Janda Jablonec nad Jizerou: nabídkový rozpočet
na zateplení MŠ polystyrenem o síle 10 cm v celkové výši
905 372,-Kč včetně DPH.
v
Stavební firma Jiří Nechanický Horní Sytová: nabídkový rozpočet
na zateplení MŠ polystyrenem o síle 8 cm v celkové výši
1 050 015,-Kč včetně DPH.
v
Hydroizol Hradec Králové: nabídkový rozpočet na zateplení MŠ
polystyrenem o síle 5 cm v celkové hodnotě 1 383 553,-Kč včetně
DPH.
Diskuze: Paní Scholzová, ředitelka MŠ požádala o možnost vyjádřit se
k předloženým nabídkám. Není odbornicí, ale žádná nabídka neobsahuje
utěsnění oken a dveří a zateplení stropu půdy, kde je mezi trámy položena
pouze skelná vata. Nedostatečná izolace půdního prostoru způsobuje velký
únik tepla a namrzání ledů. Skutečností je, že ve II.podlaží bývá v zimě tepleji
než ve III., které je právě pod půdou. Pan Mikolášek k předloženým
nabídkám sdělil, že pouze jedna firma, a to Hydroizol nabízí zateplení stropní
konstrukce za cenu cca 130 000,-Kč a doporučuje začít se zateplením podle
návrhu paní ředitelky MŠ. Pan Čížek se přiklání k provedení zateplení stropu
a montáže těsnění do oken a dveří. Zakázku nabídnout místním firmám
(Sedláček, Dobiáš). Paní Kadavá konstatuje, že budova je již v provozu 24 let
a podivuje se, že doposud nebylo provedeno těsnění u oken a dveří.
Zastupitelstvo bylo poté vyzváno k odsouhlasení návrhu na zateplení půdního
prostoru a montáž těsnění do oken a dveří v objektu mateřské školy.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 12) Prodej pozemků
Jana Borde Kalinová, majitelka čp. 377 Přívlaka – žádost o prodej
obecního pozemku , číslo parcely 620/1 v k.ú.Přívlaka. Pozemek se nachází
pod požární nádrží v Jilmu a navazuje na pozemek žadatelky. Tento pozemek
nebyl dlouhé roky udržován, je zarostlý, podmáčený a velmi nevzhledný.
Rada obce odprodej pozemku doporučuje. Zastupitelé s odprodejem souhlasí
za cenu 5,-Kč/m2.

Diskuze: K tomuto bodu nebyla diskuze.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Martin Baňkowski, Doksy – majitel objektu čp. 89 v Poniklé (bývalé
Kafkovo) žádá o odkoupení pozemku č. 140 v k.ú.Poniklá. Pozemek se
nachází v okolí jeho objektu, je zarostlý a neudržovaný. Žadatel plánuje na
části pozemku vybudovat kanalizační přípojku. Rada obce odprodej
doporučuje. Cena by měla zohlednit svažitost parcely k místnímu
Ponikelskému potoku. Zastupitelé s odprodejem souhlasí za cenu 50,-Kč/m2
za 1/3 výměry pozemku a zbytek, tj. 2/3 pozemku za cenu 5,-Kč/m2.
Diskuze: Pan Hejral namítá, že objekt je „nalepen“ přímo na hranici se silnicí
III/28623 a právě v tomto úseku je místo zúžené a obtížně se zde vyhýbají
vozidla. Zastupitelstvo by mělo ponechat část pozemku vedle vozovky pro
případné rozšíření silnice. Pan Holubec oponoval, že mu nemůžeme vyjmout
kus pozemku jenom pro případ rozšíření silnice, když je to právě nejrovnější
místo pozemku, jinak je to svah k potoku. Zastupitelé pak odsouhlasili
odprodej celé parcely tak, jak bylo navrženo.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí – návrh Kupní
smlouvy na odprodej pozemkové parcely (komunikace na Zabylý) č. 2938
v k.ú. Poniklá. Návrh na odprodej již ZO projednávalo 22.listopadu 2004
a usnesením č. 302 pověřilo radu obce jednáním se Správou Krnap o prodeji
cesty č. 2938 v k.ú.Poniklá, za cenu 1,-Kč za podmínky, ponechání cesty jako
veřejné. Do návrhu Kupní smlouvy v odst. 7 RO doporučila toto doplnění:
„Na komunikaci nebude pevně instalováno žádné zařízení bránící
volnému průjezdu.“ Správa Krnap s tímto doplněním souhlasí.
Diskuze: Ing. Plichta doplnil, že při soudním sporu však toto doplnění nestačí,
ale musí být zaneseno věcným břemenem do katastru nemovitostí. Po tomto
doplnění byli zastupitelé vyzváni ke hlasování.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 13) Různé
Návrh na rozpočtovou změnu:
Návrh předložil zastupitel pan Jaroslav Čížek , který upozorňuje na
stav čistírny odpadních vod v Poniklé. V současnosti ze tří instalovaných
čerpadel s řezným ústrojím pracuje jen jedno, a i to se značnými problémy.
Stává se, že i třikrát za den bývá vlivem hrubých nečistot ucpané na sání. To

se projevuje ztíženým výkonem, vyhození elektrické ochrany a v neposlední
řadě shořením motoru. Termín hrubé nečistoty znamená, že se na nátokové
straně dostává do ČOV různorodý materiál, který by se tam v žádném případě
objevovat neměl. Polyuretanové a polypropylenové hmoty značných rozměrů,
textilie, dámské vložky a splavený písek, štěrk a kamení. To vše dokáže
vytvořit tak hustou konzistenci, že čerpadla, ať už s řezným ústrojím nebo
i bez něho jsou neustálým zpracováváním výše popsaných materiálů tak
namáhána, že jejich další provoz bez poruch je prakticky nemožný.
Návrh řešení: Je tedy nutné připravit projektovou dokumentaci na tzv.
přečistění nátoku včetně kontejneru na vytěžený hrubý odpad. V praxi to
znamená vybudovat před objektem čističky nátokovou jímku osazenou
česlemi a automatickým hrabačem nečistot, včetně šnekového dopravníku na
připravený kontejner. V letošním roce bych uvítal ze strany ZO schválení
projektové dokumentace, její realizaci a výběrové řízení na stavbu, která by
proběhla v příštím roce. Dále je nutné a bezodkladné v letošním roce
pokračovat v průzkumu celé kanalizační sítě, zaměřený na přítoky balastních
a dešťových vod, které nám neustále zvyšují průtok a ČOV tak nemůže
pracovat hospodárně ani kvalitně. Množství vypouštěné odpadní vody
v havarijním přepadem je totiž stále vyšší a ČOV v Poniklé pak ztrácí na
významu.
Diskuze: Pan Mikolášek pouze dodal, že tento problém se řešil i v minulosti
a vypracování dokumentace doporučuje. Pan Hnyk doporučil oslovení obce
Květnice, kde se tento problém také řešil. Pan Holubec doporučil, aby rada
obce prohlédla poklopy na šachtách podél silnice III/28623 a nebude těžké
zjistit, kde a kudy se dostává štěrk do kanalizace. Následně byli zastupitelé
vyzváni k odsouhlasení zadání projektové dokumentace na předčištění nátoku
na ČOV.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Žádost o přehodnocení ceny pozemku č. 19 v k.ú. Přívlaka.
Žádost předkládá pan PhDr. Jiří Macke, Praha 5, kterému ZO
schválilo v srpnu 2004 usnesením č. 222 odprodej parcely č. 19 za cenu 50,Kč/m2. Pravdou je, že pozemek bezprostředně sousedí s chalupou žadatele,
ale pravdou také je, že na parcele je uvaleno věcné břemeno chůze pro pěší.
Diskuze: Byl předložen jeden návrh a to na snížení ceny na 45,-Kč/m2. Tento
návrh byl odsouhlasen.
Hlasování: pro 11
Čížek, Řehořek)

proti 1 (ing.Plichta)

zdržel se 3 (Pičmanová,

Projednání spolupráce s Městskou policií Jilemnice
V tomto bodu se zastupitelé vrátili k nabídce města Jilemnice na
uzavření veřejnoprávní smlouvy o možnosti zajištění veřejného pořádku
v obci Městskou policií Jilemnice.
Diskuze: Pan Holubec je proti uzavření smlouvy, nevěří, že by městská
policie přijela na zavolání, kdy obec právě potřebuje. Částka 800,-Kč/hodina
nebo 200 000,-Kč na rok se zdá pro rozpočet obce vysoká. Pan Mikolášek
pouze opakuje, že u městské policie zaměstnán byl a v počtu 5 lidí mohou tak
zabezpečit pouze Jilemnici. Není pravdou, že by přijeli na zavolání, protože
v tom okamžiku mohou být úplně někde jinde, třeba právě ve Vítkovicích
nebo v Rokytnici. Město Jilemnice se snaží o úlevu na svém rozpočtu. Pokuty
by plynuly do jejich kasy a pokud by projeli jednou týdně obec, to nestačí.
Nevidí jediný důvod k uzavření spolupráce.
Hlasování: pro 0

proti 15

zdržel se 0

Projednání návrhu SDH Přívlaka na dofinancování hasičské
nádrže
Jak bylo již uvedeno v diskusním příspěvku pana Nechanického ve
věci části rekonstrukce požární nádrže v Jilmu, nabízejí přívlačtí hasiči
dofinancování nákladů na celou opravu . To znamená, že v letošním roce obec
pokryje náklady částkou do 40 000,-Kč a zbytek (do 100 000,-Kč)
dofinancují, na základě uzavřené dohody, přívlačtí hasiči. Obec by v příštím
roce vrátila chybějící částku. Tento návrh odůvodňují hasiči tím, že pokud by
v letošním roce zrekonstruovali pouze část, je nebezpečí, že by nedokončená
stavby byla ohrožena během zimy a na jaře by se mohly náklady navýšit.
K této nabídce nebyla diskuze.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Návrh na podání žádosti o grant z Libereckého kraje.
Paní starostka požádala zastupitele o schválení podání žádosti
o podporu z Grantového fondu Libereckého kraje, a to na zpracování
urbanistických studií a územních plánů. V letošním roce bude podle uzavřené
smlouvy vyhotoven Koncept Územního plánu obce Poniklá, za který obec
zaplatí 142 800,-Kč. Na tento Koncept může obec získat grant až do výše
70% nákladů. Diskuze k tomuto návrhu nebyla.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 14) Zpráva o činnosti finančního výboru

Zprávu o činností finančního výboru za rok 2004 přednesla paní
Kynčlová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Zastupitelé následně zprávu
odsouhlasili.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

Ad 15) Diskuze
Paní Soukupová požádala zastupitele, aby při roznášce místního
zpravodaje upozornili hlavně starší občany, kteří mají ještě starý občanský
průkaz, tzv. „knížka“ nebo občanský průkaz typu karta, vydaný od 1.5.1993
do 31.12.1994, že tyto občanské průkazy platí pouze do konce tohoto roku.
Pokud si je nevymění, nevyplatí jim Česká pošta starobní důchod. K podání
žádosti je třeba předložit pouze jednu fotografii a starý občanský průkaz.
Pokud půjde o osoby nemocné či nezpůsobilé vydat se k fotografovi do
Jilemnice, pak obec zajistí fotografa přímo do domu včetně návštěvy
matrikářky, která ochotně celý formulář žádosti vyplní. Podmínkou je pouze
osobní podpis na žádosti. Paní Pičmanová navrhla, aby tato informace byla
zveřejněna ve zpravodaji. Paní Alžběta Holubcová pochválila zastupitele za
zamítnutí spolupráce s Městskou policí Jilemnice. Je ráda, že se odsouhlasilo
zakoupení sněžného děla a v posledním příspěvku přednesla myšlenku
zavedení internetu v pohostinství „U Floriána“. Jako důvod uvedla, že se
hlavně cizinci dotazují na možnost jeho využití. Zastupitele chce požádat
o příspěvek na pořízení potřebné techniky. Ing. Plichta by zavedení internetu
uvítal, ale proč by měla na tuto aktivitu přispívat obec, když je to vyloženě
podnikatelská činnost paní Holubcové. Rovněž pan Mikolášek potvrdil, že by
si tuto službu měla zafinancovat v rámci svého podnikání. Paní Holubcová
se nabídla jako pokladní k vybírání vstupného na koupaliště, ale protože je
třeba přítomnost pokladní až do 17.00 hodin, pak tuto nabídku zrušila. Paní
Kadavá se zajímala také o pracovní dobu u vstupného na koupaliště a zda by
se nemohli prostřídat třeba dva zájemci. Pan Mikolášek přednesl dotaz na
zákaz stravování důchodců ve školní jídelně a na rozhodnutí obce ve věci
zákazu oprav privatizovaných bytů. Bylo odpovězeno, že v naší ponikelské
škole se mohou podle platných předpisů stravovat pouze děti docházející do
této školy a její zaměstnanci. Cizím strávníkům nemůže jídelna tuto službu
poskytovat do doby, pokud si neopatří živnostenský list a nezavede oddělené
účetnictví. Živnostenský list však nezíská do doby, než bude školní kuchyně
vyhovovat předepsaným normám. Ve věci zákazu oprav privatizovaných
domů bylo odpovězeno, že zákaz na opravy domů čp. 412, 320 a 321 nikdo
nevydal. Naopak se ještě v loňském i letošním roce na jaře opravoval dům na
Preložce. Pan Čížek zastupitelům navrhuje, aby při podepisování závažných
smluvních vztahů mezi obcí a dotyčnými dodavateli, byly tato smlouvy

překontrolovány právníkem. Pan Čurda požaduje odpověď na vlastnictví
pozemků v areálu HOMOLE a kam jsou svedeny dešťové vody ze silnice I/14
v úseku Interlany a dále. Bylo odpovězeno, že pozemky kolem koupaliště až k
velínu lyžařského vleku jsou stále ve vlastnictví obce a dešťové vody ze
silnice jsou svedeny kanalizací do Jizery. Pan Branda požádal o pomoc při
rozvozu drti na cestě na Přívlacký kopec. Dříve jsme si vše rozváželi sami, ale
teď tam jsou sice tři schopní důchodci, ale v současné době po úrazech.
Pomoc ze strany obce byla přislíbena. Paní Lenka Scholzová upozornila na
propadlé betonové trouby v potoce podél místní komunikace k fotbalovému
hřišti. Tato komunikace se má opravovat, ale u stodoly pana Kavána je
poškozený zatrubněný vjezd a zda se počítá s touto opravou. Upozorňuje na
to z důvodu protékání vody po cestě, která pak ničí povrch. Bylo
odpovězeno, že v rozpočtu je oprava propustku, pokud propadlé trouby
zabraňují průtoku vody ve struze, je to záležitost pana Kavána, který by měl
tuto závadu odstranit. Pan Mikolášek upozornil na závadu, která po
rekonstrukci silnice zvedla její povrch a voda ze silnice teče ke Krausovým na
louku. Pan Holubec odpověděl, že by panu Krausemu stačilo vykopat struhu a
vodu odvést do potůčku. Paní Kadavá vytkla obci, jako zřizovateli školy, že
při významných dnech České republiky, nejsou na Základní škole nikdy
vyvěšeny prapory. Naposledy při 60.výročí osvobození republiky. Další
otázka byla ve věci umístění prodejního stánku novin a časopisů. Pan Holubec
se k připomínce paní Kadavé připojil a zdůraznil, že nebýt hasičů, nikdo již
tato výročí nectí. Po revoluci se pokládání věnců k pomníku padlým staly
záležitostí pouze jejich spolku, jinak z lidí ani z obce se nikdo těchto výročí
neúčastní. Pan Nechanický, coby starosta přívlackých hasičů jenom slova
předcházejícího zastupitele potvrzuje. Nezájem byl i letos při pokládání věnce
k pomníku padlým na Přívlace. Mimo čtyřech krojovaných hasičů byl
z občanů přítomen pouze pan Nesvadba, který se zároveň o jeho okolí pečlivě
stará.
Návrh na usnesení
Návrh na usnesení přednesl pan Čížek Usnesení z 18. zasedání
zastupitelstva obce je na samostatném listu.
Hlasování: pro 15

proti 0

zdržel se 0

USNESENÍ
z 18.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 8.června 2005 v pohostinství „U Floriána“

od 18.00 hodin
Schvaluje
- Zprávu o činnosti rady obce za období od 30.března do 30.května
2005.
- Zprávu o přezkoumání hospodaření u obce Poniklá za rok 2004.
- Přijatá opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve „Zprávě
o přezkoumání hospodaření u obce Poniklá za rok 2004.
- Schvaluje závěrečný účet obce Poniklá za rok 2004 bez výhrad.
- Obecně závaznou vyhlášku obce Poniklá č. 6/2005 „K zabezpečení
veřejného pořádku v obci.“
- Návrh Zadání Územního plánu obce Poniklá a Vyhodnocení
stanovisek dotčených správních orgánů.
- Výsledek hospodářské činnosti obce za rok 2004 ve výši
527 027,03 Kč
- Převod zůstatku hospodářské činnosti ve výši 527 027,03 Kč na účet
932 (nerozdělený zisk).
- Odkoupení sněžného děla Sufag za cenu 304 640,-Kč včetně DPH.
- Zakoupení čerpadla ke sněžnému dělu na základě podkladů
uvedených v projektové dokumentaci.
- Pronájem chemického záchodku pro místní koupaliště po dobu letních
prázdnin.
- Prodej pozemkové parcely č. 620/1 v k.ú. Přívlaka 5,- Kč/m2.
- Prodej pozemkové parcely č. 140 v k.ú.Poniklá za cenu 50,- Kč/m2 za
1/3 pozemku a za cenu 5,-Kč/m2 za 2/3 pozemku.
- Prodej pozemkové parcely č. 2938 Správě KRNAP za cenu 1,-Kč
s uvalením věcného břemene všeobecného užívání.
- Rozpočtovou změnu navrženou panem Čížkem ve věci zadání
projektové dokumentace na předčištění nátoku na čistírně odpadních vod.
- Snížení ceny pozemku č. 19 v k.ú.Přívlaka na 45,- Kč/m2.
- Podání žádosti o grant na úhradu nákladů zpracování Konceptu
Územního plánu Poniklá.
- Zprávu finančního výboru za rok 2004.
- Uzavření dohody se starostou SDH Přívlaka na dofinancování
nákladů při rekonstrukci požární nádrže v Jilmu do celkové částky
100 000,-Kč.
- Nabídku pronájmu volné reklamní plochy po zimní sezóně.
- Právní ověření smluv před podpisem důležitých smluvních vztahů
mezi obcí a smluvními partnery.

Bere na vědomí
- Přehled tržeb a nákladů za zimní sezónu 2005 na lyžařském vleku
HOMOLE.
- Prodloužení lhůty pro podávání návrhů a připomínek k Územnímu
plánu obce Poniklá do 31.srpna 2005.
Ruší
- Usnesení zastupitelstva obce č. 335 ze dne 30.března 2005 (schválení
výsledku hospodaření obce).
- Usnesení zastupitelstva obce č. 222 ze dne 30.srpna 2004 (schválení
ceny pozemku za 50,-Kč/m2).
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2001 „K zabezpečení veřejného
pořádku v obci.“
Zamítá
- Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy ve věci spolupráce s Městskou
policií Jilemnice v roce 2005.
Doporučuje
- Ve věci opláštění objektu Mateřské školy Poniklá oslovit místní firmy
(Dobiáš, Sedláček) na zateplení stropu v půdním prostoru.
- Ve věci zateplení objektu Mateřské školy uzavřít v první řadě
zakázku na utěsnění dveří a oken.
Ukládá
- Zastupitelům obce oslovit občany ve svých okrscích a upozornit je na
povinnost obstarání nových platných občanských průkazů (náhrada za OP
typu „knížka“ a OP vydané od 1.1.1993 do 31.12.1994).

Změny ve třídění odpadu
S účinností od 1.září 2005 budeme v Poniklé opět třídit barevné a bílé
sklo. K tomuto kroku nás nutí snižování nákladů na odpadové hospodářství
a rovněž firma EKO KOM, která nabízí zapojení do systému třídění i děti
v mateřské a základní škole. Rovněž rozmístěné zvony na papír a papírovou

lepenku nejsou právě vhodné z důvodů malých otvorů pro odložení kartonů
a jiných větších neskladných papírových obalů. V následujícím přehledu Vás
seznámíme s osazením nádob na tříděný odpad do tzv. „hnízd“. Tato hnízda
budou podle potřeby doplňována. Jiná místa osazována prozatím nebudou.
1.hnízdo:
Hoření nádržka
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x PET , 1x papír
2.hnízdo:
U kostela
Nádoby: 2x sklo barevné, 1x sklo bílé, 2x PET, 1x papír
3.hnízdo:
Na Huderově
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
4.hnízdo:
U Interlany
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
5.hnízdo:
Bytovky čp. 277
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
6.hnízdo:
Zastávka ChaCha
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
7.hnízdo:
Nová Ves
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
8.hnízdo:
Před DPS
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
9.hnízdo:
ČOV Cementárna
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET, 1x papír
10.hnízdo:
Jilem hasičárna
Nádoby: 1x sklo barevné, 1x sklo bílé, 1x PET
11.hnízdo:
Obecní úřad
Nádoby: 1x papír
Tříděný odpad se bude odkládat do následujících barevných nádob:
Bílý zvon je určen pro čiré a bílé sklo
Modrý zvon je určen pro barevné sklo
Žlutý kontejner je pouze pro PET lahve
Zelený kontejner je určen pro papír
Upozornění! Tento systém bude nastaven od 1.září 2005.
Řada ponikelských občanů se rovněž zapojila do systému pytlového třídění
plastů z domácností, pro který jsou určeny žluté pytle (kelímky od másel,
jogurtů, plastové lahve mimo PET, igelitové sáčky a tašky, polystyren atd.).
Oranžové pytle jsou určeny pro nápojové kartony od mléka, džusů nebo vína.

V minulém zpravodaji bylo uvedeno, že jsou určeny pro obaly bez hliníkové
vrstvy, což bylo vyvráceno a tyto obaly sem lze odkládat také.
Odvoz žlutých a oranžových pytlů se uskuteční v pátek 1.července.
Řádně zavázané pytle se mohou proto v týdnu od 27.června do 30.června
odkládat u sběrných nádob u kostela a u sběrných nádob před
Interlanou.

UPOZORNĚNÍ
pro uživatele popelnicových nádob na Přívlace!
Vývoz popelnicových nádob na Přívlace se provádí každý lichý týden
v pondělí.
Popelnice je nutno připravit k odvozu v neděli večer, protože není znám
přesný čas pondělního svozu.

Krkonošské turistické linky opět pojedou
Od 4.června do 25. září 2005
v červnu a v září vždy v sobotu a neděli
v červenci a srpnu jezdí denně!
Krkonošemi bude znovu projíždět cykloturistický autobus určený
všem, kteří holdují jízdě na kolech v horském terénu, ale i turistům, kteří touží
v krátké době poznat významnou část Krkonoš. Cyklistům budou sloužit
speciálně upravené autobusy pro přepravu jízdních kol.
Z východu na západ a zase zpět
Dvě pravidelné linky autobusů, které v jednom dni, na trase dlouhé
118 kilometrů, projedou tam a zpět celé Krkonoše. Na dvě hlavní "páteřní"
trasy budou navazovat další autobusové i vlakové přípoje. Pravidelně denně
v obou směrech (ráno po sedmé hodině) bude vyjíždět a večer (kolem půl
páté) se vracet zase zpět: z Harrachova, přes Rokytnici nad Jizerou, Benecko,
Vrchlabí, Janské Lázně, Pec pod Sněžkou do Horní Malé Úpy.
Na základní "páteřní" trasu budou navazovat přestupové autobusy:
z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, z Jilemnice do Vítkovic, Horních a Dolních
Míseček a zpět. Východní část Krkonoš - Žacléř je připojena na páteřní linku
v pracovní dny a Trutnov každodenním spojením. Na tyto autobusy
v některých případech navazují vlakové linky. Od letošního roku je možné
nastoupit do Krkonošské turistické linky již v Kořenově v Jizerských horách.

Propagace cyklodopravy
Organizátoři vydali dva tisíce plakátů s mapou s vyznačením
přestupových míst i s trasami
autobusů a vlaků (jezdící v sezónním režimu), 40 tisíc kusů letáčků se
schématickou mapkou
a kapesním jízdním řádem přepravy. Propagační tiskoviny získáte
v krkonošských informačních centrech a kancelářích dopravců, na
autobusových nádražích či přímo v autobusech. A nebo také na:
www.krkonose-smo.cz.
Ceník
Ceny jízdenek jsou stanoveny podle platných tarifů kilometráže ČSAD.
Za jízdní kolo je příplatek 10 Kč.
Rostoucí zájem o sezónní cyklodopravu
V loňském roce turistické cyklobusy za tři měsíce provozu přepravily
na všech linkách 18.240 cestujících a 1.772 jízdních kol. Páteřní linku
(Harrachov - Horní Malá Úpa - 118 km) využilo 13.020 osob, přepraveno
bylo 1.463 jízdních kol. Internetové fórum a dobrovolná anketa, které se
účastnilo 500 respondentů, potvrdily kladné ohlasy.
Internetové forum na adrese: www.benecko.com
Turistické autobusy v Českém ráji
S Krkonošemi sousedí malebný Český ráj. I tam jezdí sezónní
turistické autobusy, přepravující jízdní kola. Linky spojují známá města Jičín,
Turnov, Sobotku i Mladou Boleslav s nejnavštěvovanějšími skalními městy
a
památkami. Projíždějí kolem Prachovských skal, Hruboskalskem
i Maloskalskem. Vedou nedaleko hradů Trosky a Kost, i zámku Humprecht.
Pro návštěvníky západních Krkonoš je zajímavá linka z Jilemnice do Semil,
na Kozákov a do Železného Brodu. Pod Kozákovem, v Bačově, přestoupíte na
linku, která vede přes Maloskalsko do Turnova, kde lze pokračovat v dalších
výletech po Českém ráji. Pro cykloturisty je Kozákov ideálním místem pro
cykloturistiku po Horním Pojizeří. Snadno navážete na cykloturistický okruh
do Bozkovských jeskyní. Informace o trasách a jízdních řádech turistických
autobusů v Českém ráji najdete v turistických novinách Český ráj i na
internetu: www.jenacz.cz, www.csadsm.cz, www.craj.cz

Krkonošský lyžařský - běžecký ráj“ počtvrté

„

Kompromisem k úspěchu
Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, Správy Krkonošského
národního parku, Horské služby Krkonoše, někteří starostové a provozovatelé
lyžařských skiareálů, resp. ti, kteří se podílí na úpravě 550 kilometrů
běžeckých tratí, počtvrté hodnotili dosavadní spolupráci. Závěrečné
stanovisko lze charakterizovat jako pozitivní s tím, že chtějí i nadále
pokračovat.
Nejžhavějším důvodem přetrvávajícího jistého nesouladu mezi
provozovateli a správci Parku je šíře radlic strojů upravujících stopy. Správa
KRNAP v některých úsecích trasy ve vrcholových partií hor požaduje rolby
s dvou až tří metrovou radlicí, skiareály ve svém vozovém parku vlastní
někdy jen radlice pěti metrové.
Podle Miloše Růžičky ze Správy Krkonošského národního parku
považuje projekt za důležitý. “V nejkrásnějších a současně na ochranu
přírody nejcitlivějších lokalitách s velkou koncentrací návštěvníků udržované
běžecké trasy turistický ruch koordinují.“ Přesto poukázal na výhrady, které
se týkají podle nich zbytečně širokých běžeckých tras.
Zástupci skiareálů rozhořčeně apelovali: „Pokud to nepůjde jinak,
trváme na označení úseků, kde si úpravu naší technikou ochranáři nepřejí, ať
jsou tam informativní tabule například se zněním: „Na přání KRNAP
a s ohledem na ochranu přírody se některé úseky běžeckých tratí neupravují“,
a svorně dodávají: “Pokud nejsou běžecké tratě upraveny, lidi se logicky zlobí
na skiareál, který má úsek na starosti. Nikoho nenapadne, že jsou to restrikce
Krnap.“
"Je nutný rozumný kompromis, a ne se snažit za každou cenu uzavřít lidem
vrcholové partie hor. Jsou mezi návštěvníky tací, kteří nikam jinam než na
hřebeny nejezdí, pro ně a pro všechny ostatní musíme tratě připravovat,“
vložil se do debaty náčelník krkonošské Horské služby Adolf Klepš. Svazek
Krkonoše se oficiálně obrátí na Správu Krkonošského národního parku
s žádostí o jednoznačné vyřešení kontroverzních úseků, především v 1.zóně
KRNAP. (Patří sem například: Vosecká bouda - Rozcestí U čtyř pánů,
Vrbatova bouda – okolí, Lysá hora - Růženčina zahrádka - Rozcestí U čtyř
pánů, Pláně - Bufet na Rozcestí (v lokalitě Klínovky), Bufet na Rozcestí úbočí Liščí hory). "Se Správou KRNAP se chceme do začátku příští sezóny
včas dohodnout na všech sporných bodech, "konstatoval koordinátor projektu.

Svazek Krkonoše hlásí…
Ministerstvo místního rozvoje se zajímalo o Krkonoše
Z osobní iniciativy někdejšího ministra J.Paroubka se v Praze
uskutečnila schůzka manažerů Svazku měst a obcí Krkonoše, představitelů
CzechTourismu a dalších vysokých úředníků ministerského odboru
cestovního ruchu.
Jednou z konkrétně dohodnutých iniciativ je letní
prezentace Krkonoš v budově MMR na Staroměstském náměstí, kde je nově
otevřeno „Informační centrum venkovských regionů“. Projekt počítá
s propagací místních a regionálních akcí a atraktivit, která by se měla projevit
ve zvýšeném počtu turistů a prodloužením délky jejich pobytu. Projekt IC
venkovských regionů je otevřený celému území České republiky a proto
prezentace Krkonoš nebude chybět.
Krkonoše na veletrzích
Na jaře t.r. Svazek Krkonoše prezentoval nejvyšší hory Čech na
veletrzích CR v Hradci Králové a Ostravě. V porovnání byl zájem
návštěvníků rozdílný.
Na ostravském veletrhu „Domov – Dovolená – Region – Esoterika“
zástupce Svazku většinu propagačních materiálů rozdal, ale v porovnání
s jinými veletrhy zaznamenal osobní zájem návštěvníků nižší. Sám k tomu
dodává: „Ve společném veletržním stánku byla nabídka několika turistických
regionů, proto bylo zajímavé sledovat, o který se zajímají nejvíce. Absolutně
vyhrál Český ráj, potom Máchův kraj. Krkonoše byly čtvrté po Jizerských
horách. Nedalo mu to a na četné dotazy: „Proč nechcete jet na dovolenou do
Krkonoš?“, se dostalo častých odpovědí: „Je tam moc Němců“, „Je tam
draho“, ale také „Jezdili jsme do Krkonoš v době odborářské rekreace,
chceme poznat jiné kraje v Čechách“. O dovolenou v tuzemsku byl velký
zájem, asi proto, že Ostravsko má početnou skupinu sociálně slabších
obyvatel.“
Na podzim t.r. je připravena prezentace Krkonoš pro třetí
Hospodářskou výstavu v Trutnově a veletrh cestovního ruchu ve Varšavě.

Stalo se před 60 lety …
Výpis z obecní kroniky

Jakmile se otevřelo jaro 1944 a rolníci splnili předepsaný osev, hned
všichni musili dělat dolů k továrně na nouzové domky. Ať dělali co dělali,
pan starosta Knappe poručil a musili jít. Právě tak i ostatní muži v obci. Jeden
za druhým byl tam volán. Musili postavit uprchlíkům i nad obecním úřadem
zahradu, na kterou upotřebili i tyčky, které měli občané z Přívlaky připraveny
na plot ke hřbitovu. Trámoví dodali rolníci a to zadarmo a „z lásky“. Pro
německé ženy postavili i u Kostříkových v hoření Poniklé zahradu.
Na louce Boh.Skalskýho č. 41 byly takto dobrovolně nuceně
vykopány hluboké příkopy - to protiletecké kryty 2m hluboké, různě zahnuté
jako útočiště v případě potřeby a při nebezpečí.
Zatím dole domky rostly jako z vody. Naši lidé kopali základy, jiní
dělníci naši či zajatečtí, kterými se Vrchlabí jen hemžilo ze všech porobených
států, sestavovali celé konstrukce těchto domků. Přivezli je přímo na místo,
kde je naši řemeslníci sestavovali a truhláři zasklili a již dvě německé rodiny
bydlely (pro ně vše nejlepší!).
Pan Knappe, veliký milovník a většina uprchlic - paniček městských
(muže neměly doma), si užívali. I někteří Češi se nechali líbezností
německých paniček svést. Ba byli mezi námi i takoví, kteří panu starostovi
a jeho milostenkám kde co přinesli, jen aby se zalíbili. Dokonce se do Poniklé
jednoho dne přijel podívat sám pan Gauleiter Henlein – ve čtyřech autech
přijeli, paní Juschkat k nim měla řeč, za kterou byla podarována konzervami.
Páni si prohlédli asi tři byty a jistě pak někde skončili banketem. V pořádání
večírků byl jejich živel. Pestřili si jimi každou chvíli života. Hned v roce
1943, když k nám přijel první transport, za krátký čas již běžel biograf, aby
měli uprchlíci zábavu. Biograf však naši lidé bojkotovali. Museli si pak
všichni živnostníci předplatit lístky do biografu, ať chodili, či ne. A třebaže
již jsme věděli o bojích na Slovensku, o vítězném postupu spojeneckých
armád, jak na východě, tak na západě, přece jsme musili poslouchat jako
hodiny. Šel rozkaz za rozkazem. Prodělávaly se struhy, prořezávaly stromy,
kácely se vlastní lesy na dodávky, v zimě se prohazovaly silnice a cesty se
sypaly popelem. Vše na rozkaz.
Uprchlíků zde již bylo na 300 duší. Němci se cvičí v takzvaném
„Volkssturmu“ a sice ti, kteří již nemohou na vojnu - staří páni. Tvořili
legrační vojsko, ale učili se pilně, hlavně zacházet s pancéřovou pěstí.
Přiblížil se rok 1945.
Za stále stejného teroru a poroučení, ačkoli z nás každý již věděl, že
německé panství spěje k zániku. Naši okupanti dělali jakoby zde chtěli zůstat
věčně. K nám dobíhaly již zvuky střel a bombardování jak ze spojenecké
armády z východu, tak i ze západu.
Starosta nařídil výmlat do 15.ledna a dodání ihned celého
kontingentu. Začátkem února svolal si k Holubcovým na sál všechny rolníky

a vymáhal od nich větší dodávky ovsa. Ovšem vyhrozil i vylahodil málo,
protože každý rolník na jaře musí hodně počítat. Několik dní po tomto měření
sil kdo z koho, se stala jedna podivuhodná a pozoruhodná událost.
Přijelo sem vojsko – ne Němci, ale s jich svolením polská armáda
generála Vlasova, která táhla přes německé území. Vyhýbala se frontě a šla
kamsi na západ. Přijeli k nám i s kuchyní, spali ve škole a na faře, zdrželi se
jen přes noc a táhli zase dál. Měli prý s Němci úmluvu, že je nechají volně
projet za to, že jim oni zase kdesi pomohli proti Polákům a Rusům. Byli to
nespokojenci s novým zřízením v Polsku, kteří vytvořili samostatnou
jednotku. Za jejich pobytu v Poniklé jeden z jejich středu zemřel a je u nás na
hřbitově pohřben.
Několik dní na to byla u nás také přes noc německá armáda. Vyspali
se a táhli zase dál. To však nebezpečí bylo již docela blízko. Naši mocipáni
měli z něho větší strach, než my.
Všichni rolníci dostali rozkaz vozit kamení k tunelu na Maříkově aby
v případě mohla být zatarasena cesta naší lokálce. Ale i na silnicích se dělaly
přehrady a zábrany. Dělníci z přádelny i tkalcovny museli jít kácet do lesa
firmy Palme Stumpe a pak dělat podkopy u silnic, ve kterých bylo připraveno
dříví na dělání překážek. Tyto silniční záseky byly v noci hlídány vždy jedním
Němcem a jedním Čechem. Jinak byl zákaz shlukování a tři lidé nesměli
spolu mluvit pohromadě. Byly v našem okolí shazovány letáky a staniolové
papírky, které chodily děti sbírat a i dospělí, pakliže něco našli, musili vše
odvést na stanici. Ovšem tento rozkaz nebyl námi brán vážně.
Dne 4.března objevil se na silnici v dolení Poniklé podivný průvod,
šel směrem k Jablonci nad Jizerou a skládal se ze samých trestanců a jejich
dohlížitelů. Byl to pracovní tábor Židů, který se stěhoval někam s obavy, aby
se nedostal do rukou spojeneckých vojsk. Oděni rozedranými nedostatečnými
šaty ve dřevácích nebo cárech hadrů na nohou, vlekla se namáhavě vícečlenná
spřežení táhnoucí za dráty těžké vozy a vozíky. Po jejich obou stranách dělali
početný špalír němečtí dozorci, kteří celý den smutný průvod hrubě pobízeli
kupředu. Když táhli kolem Preložky, čeští dělníci jim házeli svoje krajíčky
chlebů, své svačiny, a oni hladoví raději drželi kopance nebo rány, jen když si
sebrali něco do úst. Německý mistr Schmidt, když viděl počínání dělníků,
telefonoval četníkům. Ti přišli a pouštěli hned hrůzu, ale nic nikomu
neudělali. Za to pan Schmidt se tímto činem sám odsoudil.
Když přišel vítězný květen a po něm evakuace Němců do staré Říše,
pan Schmidt, třebaže byl starý loajální Němec, na základě tohoto činu musel
také pryč.
Dne 16.dubna dovezli do nemocnice postrach všech rolníků, pana
Václavíka. Bylo jim všem „srdečně líto“, že zemřel dříve než 1.května a než
mu mohli říci co zasluhoval a dáti mu najevo vděk za jeho „péči“.

(Gramaticky nenásilně upraveno – pokračování v dalším čísle zpravodaje).

Nedostalo se do Pamětních listů
Muzeum Krkonošských řemesel v Poniklé
Soukromé muzeum manželů Pičmanových
Po letech spolupráce s paní Ivou Proškovou a činnosti v Klubu
krkonošských tradic Krakonošovy strany, dozrávala naše představa, vytvořit
v Poniklé vlastní muzeum. Sběratel a iniciátor této myšlenky Josef Paska nás
bohužel navždy opustil, ale k urychlenému kroku nás popíchla v červenci
roku 1999 paní Prošková. Od jara jsme sice vyklízeli stodolu – naše jediná
možnost na vybudování muzea, když najednou přišla Iva s nápadem, že by
chtěla každoroční výstavu účastníků VSUŘ (Vzdělávací spolek uměleckých
řemesel) uspořádat tentokráte v naší stodole. Byl to trochu šok, ale úklid a
novou podlahu v patře jsme zvládli během několika dní a v pátek před
ponikelskou poutí byla opravdu zahájena 1.vernisáž výstavy s účastí asi 100
lidí. Samozřejmě, že nebylo ještě všechno podle našich představ a dalo to
ještě hodně práce, než byl zahájen provoz muzea dne 12.prosince 1999
vernisáží vánoční výstavy.
Další výstavy a akce:
26.března 2000
3. června 2000
28. – 30.července 2000
21. – 29.července 2001
25. – 27.března 2002
28.července 2002
1.12.2002-30.1.2003
14. – 27.dubna 2003
18. – 27.července 2003

Tradice na horách
Fantazie, um a trpělivost (staré krajky, kraslice)
Výstava VSUŘ, předvádění řemesel
Výstava VSUŘ, předvádění řemesel
Velikonoční akce pro děti, paličkování, pomlázky
Výstava gobelínů, krajky a fuchsie našich babiček
Vánoční výstava
Sklo – Jaro – Velikonoce
Výstava VSUŘ, řemesla

Po dvou letech provozu muzea se ukázalo, že stodůlka nestačí
a potřebuje zázemí. Proto jsme se s manželem rozhodli pro přístavbu, která
rozšíří výstavní plochy, ale doplní muzeum i o sociální zařízení, dílnu
a kovárnu. Stavba byla započata v roce 2001. Hlavním problémem jsou
finance. Dne 11.ledna 2002 jsme založili občanské sdružení s 10 členy
a snažili se získat grant nebo pomoc PHARE, ale nic nevyšlo. Přesto se díky

pomoci přátel v tomto roce 2004 snad podaří přístavbu alespoň částečně
dokončit, abychom se mohli důstojně účastnit oslav 650 let Poniklé. Proto
všem, kteří pomáhají na stavbě nebo vytvářet v muzeu obraz o naší historii,
patří veliký dík. My uděláme všechno, aby muzeum vstoupilo do podvědomí
co nejširšího okruhu lidí a Poniklá mohla být na něj pyšná.
Jana Pičmanová

Listy z kronik – 10.pokračování
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil M.Holubec
Nový kostel z kamene
Po velikonoční zpovědi 1681 vyzval branský farář Ponikelské, aby se
pustili do bourání starého kostela a stavby nového. Počátkem května, když už
starobylý roubený kostelík byl rozebrán a ostatky sv.Jakuba odvezeny do
Branné do kostela k úschově, přišel zednický mistr a začal řídit vykopávku
a pak vyzdívku základů. Kdo měl právě čas, vypomohl při přidávání
zedníkům. Aby dobrovolná kostelní robota nevázla, o to se staral ponikelský
rychtář Tomíček.
Letos se poutní i posvícenská mše sloužila jen tak u přistrojeného
stolu na hřbitově. O posvícení měl nový kostel krov a kryl se šindelem. Po
vánocích oznámil pan farář branský z kazatelny, že dostal od pana biskupa
královéhradeckého Jana Františka Kryštofa svobodného pán z Talmberka
dovolení, aby mohl v novém ze značné části vybudovaném ponikelském
kostele platně a mocně čísti nebo zpívati mši svatou.
Asi v půli dubna 1682 vzkázal branský farář Gotfrýd Alois
Ratkovský, že ve středu 6.května před svátkem Nanebevstoupení Páně přijede
Jeho Milost pan královéhradecký biskup Jan František Kryštof, svobodný pán
z Talmberka, posvětit nový kostel ponikelský sv.Jakuba Většího. Vyňaté ze
starého oltáře ze starého dřevěného kostela a uložil je do zvláštní kapličky,
kterou tesaři narychlo sroubili na hřbitově. Tam zůstaly přes noc střeženy
ponůckami z ponikelských sousedů.
Ve středu ráno 6.května asi o 9.hodině přijel do Poniklé průvod
s panem biskupem. Byl v něm biskupův sekretář Václav Ferdinand Sternad,
ceremoniář, farář z Vrchlabí, administrátor z Jilemnice Mikuláš Milotský
a několik kaplanů. Ze světských pánů především jilemnická hraběnka
Harantka ze Schönfeldu, branský hejtman Jan Zahrádecký, purkrabí Zeyer,
důchodní Marek se svými paničkami a dětmi, také ouředníci z vrchlabského
panství, kumburkskooulibického a odjinud. Ke svěcení museli rychtáři

víchovský, jestřabský, křížlický a vítkovický přivést také sousedy s dětmi.
I z Jilemnice přišlo hodně měšťanů.
Jakmile pan biskup sestoupil s kočáru, uvítal ho prostě a srdečně
rychtář Tomíček, doprovázen konšely a ostatní kleče přijali jeho žehnání.
Potom se odebral pan biskup do staré, roubené fary vedle návesního
domku Daniela Musila, dal se tam obléci do bohoslužebného biskupského
roucha a mitry. I všichni ostatní kněží se oblékli do svých bohatě zlatem
a hedvábím vyšívaných ornátů.
V průvodu kněží sestoupil pan biskup k dokončené kostelní budově
a třikráte ji obešel, kropě stěny její svěcenou vodou. Pokaždé, když přišel
k hlavnímu vchodu, udeřil berlou na dveře, žádaje, aby byl vpuštěn. Teprve,
když potřetí obešel chrám a na prahu vchodu učinil berlou kříž, otevřely se
chrámové dveře a biskup vešel dovnitř.
Za biskupem se vhrnuli do chrámu jak páni tak lid. Uprostřed chrámu
vzýval biskup Ducha svatého hymnem „Přijď tvůrčí Duchu“ (Veni creator
Spiritus), jakož i všechny svaté litanií, při jejímž konci třikráte žehnal
prostoru chrámovou pravicí.
Zatím ceremoniář dal posypati popelem dlažbu chrámové lodi na
způsob ležatého kříže (X), do něhož pak biskup psal dolejším koncem své
berly řeckou alfabetu a latinskou abecedu. Potom vysvětil pan biskup
takzvanou vodu sv.Řehoře či gregorianskou, složenou z vody, vína, soli
a popela. Nato přikročil pan biskup ke dveřím chrámovým a činil na nich
dolejším koncem své berly nahoře i dole kříž, modle se, aby těch, kteří do
chrámu budou vstupovati, spočinula vždy hojnost požehnání božího. Od dveří
odebral se pan biskup k oltáři, omočil palec pravé ruky ve vodě svatořehořské
a činil jím znamení sv. Kříže uprostřed a ve čtyřech rozích hořejší desky
oltářní, připomínajících pět ran Krista Pána.
Po vyznačení pěti křížků na oltářní desce obešel pan biskup sedmkráte
oltář, kropě jej Svatořehořskou vodou, načež obešel třikráte kostel uvnitř,
kropě zdi dole, uprostřed a nahoře, aby nakonec touž vodou pokropil
chrámovou podlahu. Vrátiv se k oltáři, učinil z vápna, písku a gregoriánské
vody něco malty a požehnal ji. Zbytek svatořehořské vody vylil pak kolem
oltáře.
Po požehnání namíchané malty odebral se pan biskup ve slavném
průvodu z nového kostela k dřevěné kapličce na hřbitově, včera narychlo
sroubené, pro svaté ostatky, jež měly být vloženy do nového oltáře. Vyňal
sv.kůstky z kapličky, odnášel je ke dveřím chrámovým, kde je svěřil jinému
knězi, aby mohl pomazati chrámové dveře sv.Křižmem a prosil Boha, aby
dveře se staly branou spásy a pokoje. Po pomazání dveří vešel průvod se
svatými ostatky do chrámu až k oltáři. Tam pomazal pan biskup sv.Křižmem
prohlubeninu v oltářní desce vytesanou. Do prohlubeniny zvané sepulerum

vložil svaté ostatky, zavřel ji svrchu malou destičkou, kterouž onou
posvěcenou maltou zatmelil.
Po uložení sv.ostatků do oltáře okouřil pan biskup oltář kadidlem,
pomazal oltářní desku olejem křtěnců a křižmem ve způsobu kříže na těch pěti
místech, které před sedmerým obejitím oltáře, trojím obejitím zdí kostelních,
před namícháním malty, před vnesením a uložením sv. ostatků, vyznačil
svatořehořskou vodou. Potom sešel od oltáře ke stěnám kostela a na dvanácti
místech, vyznačených namalovanými křížky, pomazal stěny sv. křižmem.
Vrátiv se k oltáři, vložil pan biskup na každé z oněch pěti míst oltářní
desky, kteráž svatořehořskou vodou vyznačil a svatými oleji pomazal , pět zrn
kadidla v podobě kříže a položil na ně malé křížky z vosku, jež pak zapálil,
aby spolu s kadidlem shořely. Přitom se modlil, aby oběť na tomto oltáři
přinášená byla Bohu tak příjemná, jako mu bývaly příjemné zápalné oběti
starozákonní.
Nakonec očistili přisluhující kněží oltářní desku, pokryli ji
příslušnými rouchy a upravili oltář ke mši svaté, která se ihned nato slavně
s umělým zpěvem kantorů a s muzikou sloužila.
Bylo po poledni když se pan biskup a jeho kněží odebrali na faru, aby
se vysvlékli z bohoslužebných rouch, nasedli do kočárů a kolesek a jeli dál
k Jablonci, kde je čekalo svěcení oltáře a vložení do něho ostatků sv. Placida
a sv. Felicissima.
Dr.Mattauch také popisuje procesí kolem ponikelských křížů.
Na sv. Marka 1721 šli všichni sousedé ponikelští za panem kaplanem
Kordem a kantorem Fišarou na procesí do rolí za vyprošení zemské úrody.
Takového procesí v Poniklé nikdy nebylo.
Šli po Jablonecké cestě na „stráňku“, k dřevěnému kříži, který tam na
nejvyšším místě vozovky odedávna stál a napomínal k opatrnému sjezdu na
obě dvě strany jak k Poniklé tak k Zabylímu. Po vykonané prosbě zamířili
k Tomášovému kříži na cestě k Jestřábě, od něho ke kříži na „staré hůře“, pak
Jabloneckou cestou zpět do Poniklé a vsí dolů ke brodu do Přívlaky pod
ponikelským mlýnem, kde stál čtvrtý kříž. Tu všude přečetl pan kaplan vždy
začátek jednoho ze čtyř evangelií a předříkával modlitby, které po něm jeho
farníci odříkávali. Prosební procesí pak zakončil pan kaplan Kord
v ponikelském zděném kostele závěrečnými modlitbami.

Informace – sdělení – pokyny – zprávy - inzerce
Důležité upozornění
Dle platného § 127 odst. 7 vodního zákona č. 254/2001 Sb., ve znění
pozdějších změn, končí platnost všech povolení k odběru povrchových a
podzemních vod a povolení k vypouštění odpadních vod do vod
povrchových nebo podzemních, která nabyla právní moci do dne
účinnosti tohoto zákona, tj. do 1.ledna 2002.
Do data 1.1.2008 mají všichni, kteří vlastní septiky a žumpy a kteří
nejsou napojeni na obecní kanalizaci, povinnost požádat Městský úřad
v Jilemnici, odbor životního prostředí o nové rozhodnutí o povolení
k vypouštění odpadních vod. Tento termín uvádíme v dostatečném časovém
předstihu proto, aby občané měli možnost průběžně předkládat požadavky
a vodoprávní úřad měl dostatek prostoru k náročné administrativě. Pro úplnost
dodáváme, že nakládání s vodami bez platného povolení je činností, která
podléhá sankcím.

Východočeská energetika odpovídá obci:
Východočeská energetika, a.s., regionální pracoviště poskytování sítí
v Jičíně sděluje k Vaší žádosti následující:
1. V předchozích několika letech bylo v obci Poniklá (včetně části
Přívlaka) realizováno (případně se dokončuje) 6 etap rekonstrukce
venkovního vedení NN.
2. Pro rok 2006 je do plánu investic VČE a.s. Hradec Králové zařazena
7.etapa, vyvolaná požadavkem nápravy mechanického a elektrického
stavu, právě Vámi uvedený vývod Poniklá-Přívlaka, směr bývalá
Kostivárna.
3. Tento vývod byl do plánu investic zařazen na základě měření
elektrického stavu vedení a zjištěného mechanického stavu dle
pravidelně prováděných revizí dle řádu preventivní údržby.
Zdeněk Kebrt, technik správy sítí nn a vn

Den Země – brigáda
V rámci akce „Den Země“, kterou každoročně pořádá Krkonošský
národní park ve Vrchlabí, se naše třída účastnila brigády na sběr odpadků
v Harrachově.
V úterý 31.5.2005 jsme odjeli se zástupcem Krnapu panem Bílkem
a paní učitelkou Rychtrovou a pátou třídou z Vysokého nad Jizerou do
Harrachova.
Naše brigáda začala v nově otevřené „Expozici lesnictví a myslivosti“
– Šindelka. Byli jsme seznámeni s lesnickou problematikou od vytěžení
lesního porostu přes přiblížení kmenů k cestám a jejich odvoz k dalšímu
zpracování až po následnou obnovu v lese a péči o něj. Myslivecká část
expozice v patře budovy se věnuje myslivosti od historie po současnost. Všem
se nám exkurze líbila, byla velmi zajímavá a poučná.
Pak následovalo rozdělení do skupin-Mumlavský vodopád a okolí.
Děvčata jela lanovkou na Čertovu horu a dál pokračovala směrem
k „Ručičkám“ a na Rýžoviště. Po cestě jsme měly za úkol sbírat vše, co
návštěvníci hor po sobě zanechali – lahve a plechovky, igelitové sáčky,
krabičky po jídle, zlámané lyžařské hole a mnoho dalších věcí. Nasbíráno
a naplněno bylo mnoho pytlů.
Odměnou za dobře vykonanou práci všem skupinám, bylo opékání
vuřtů. Byl to bezvadně strávený den, až na chladné počasí. Už se těšíme na
další takovou spolupráci s Krnapem Vrchlabí.
Za 7.třídu Káťa Krausová

Soutěž Mladých zdravotníků
Naše hlídka z Poniklé se zúčastnila dne 18.května 2005 okresní
soutěže „Mladých zdravotníků“ v Jablonci nad Jizerou ve sportovním areálu
Pilišťata.
Soutěž, to byla jedna věc, ale to, co před ní předcházelo, byla
dvouměsíční příprava. Poznávání léčivých rostlin, řešení dopravní situace na
křižovatce a mimo ní, ošetřování úrazů a jejich rozpoznávání. Nastal den „D“
a naše hlídka ve složení Barbora Hnyková, Martina Jiroušová, Kateřina
Krausová, Pavlína Skalská, Zuzka Skalská a náhradníci Bára Hájková, Víťa
Holubec a Jiří Bárta, jsme byli plni očekávání, zda ve velké konkurenci
dalších hlídek obstojíme.
Naše hlídka vybíhala na trať jako předposlední. Obstáli jsme dobře.
Získali jsme 2.místo v kategorii starších hlídek, hned za hlídkou z Horní

Branné, na kterou jsme ztratili jen dva body. V příštím roce se pokusíme
dosáhnout ještě lepšího výsledku.
Chceme také poděkovat paní učitelce Zdeně Rychtrové za čas a úsilí,
které věnovala při přípravách na soutěž.
Za družstvo Mladých zdravotníků ze 7.třídy Bára Hynková a Kateřina
Krausová

Odměna dárcům krve
Ve stravovacím zařízení Eurest v Jilemnici byly 26.května 2005
předány Plakety Dr. Jánského za čestné dárcovství krve. Z naší obce byli
vyznamenáni:

stříbrnou Plaketou pan Jiří Hlaváč,
zlatou Plaketou pan Jaroslav Řehořek.
Gratulujeme!

Nabídka brigády
Obec nabízí pro letní brigádníky pokos obecních hřbitovů, včetně úklidy
a odvozu trávy. podmínkou je vlastní mechanické vybavení. Odměna za úklid
hřbitovů bude určena dohodou.
Další brigádníky přijme obec na vybírání vstupného na koupaliště.
Vhodné pro studenty.

Krakonošovy letní podvečery
V týdnu od 10. do 16. července 2005 je v Jilemnici připraven kulturní
program obcí Jilemnicka. Pro prezentaci Poniklé bylo přiděleno úterý 12.
července. Od 17.00 hodin se na jilemnickém náměstí představínaše obec se
svým programem. Zahájí jej vystoupení dětí z mateřské školy, po něm
následuje vystoupení svičenců TJ Sokol Poniklá. Zhruba od 18.00 hodin
zahraje divadelní soubor J.J.Kolár jednoaktovku „Lyžníci“, po kterých pak
mají připraveno pásmo mladí hasiči. Zhruba od 20.00 hodin ukončí podvečer
vystoupení smíšeného pěveckého souboru SATORI.

Pohádkový les
Tradiční Pohádkový les se v letošním roce koná v sobotu 2. července.
Start je u koupaliště od 13.00 do 14.00 hodin. Startovné 50,- Kč. Přihlášky
jsou ve školách, v obchodech a na obci. Přihlásit dítě do 9 let je možné také
přímo telefonicky. Hledáme stále nové pohádkové bytosti. Přihlaste se.
Odměnou Vám budou rozzářené dětské oči a nadšení jejich doprovodů.

Nabídka volné reklamní plochy
Obec Poniklá nabízí využití volné reklamní plochy na místě bývalé
informační tabule propagující lyžařský vlek HOMOLE. Zájemci se mohou
informovat na obecním úřadu.

Výměna občanských průkazů
Opětovně upozorňujeme občany, že končí platnost občanských
průkazů vydaných od 1.5.1993 do 31.12.1994 a občanských průkazů typu
„knížka, ve kterých je vyznačená doba platnosti „bez omezení“. Tyto
občanské průkazy se stanou definitivně neplatnými. Obec nabízí těmto
občanům možnost objednání fotografa a matrikářky až do domu, pokud jde
o občana nemocného nebo nepohyblivého. Ostatní občané mohou požádat
o výměnu na obci, kde předloží dosavadní průkaz a jednu fotografii.

Prodej pozemků
Prodám pozemek 417/1 o ploše 1194 m2 jako zahrada, za panelákem
naproti školce a dále pozemky 410/1, 411, 412, 416/5 o celkové ploše
3015 m2 (zalesněná stráň nad splavem). Cena dohodou. Jakl Milan, Poniklá
čp. 67, telefon 481585227 (večer).
Vážení spoluobčané
Dovolte mi, abych poděkoval našim občanům za nezištnou práci na
našem kostelíčku. Škola a kostel jsou dominantou obce.
Hlavně se jedná o pana Farského a pana Nechanického, kteří již více
jak 12 let se podílejí na vylepšení našeho kostelíčku. Též po několik let chodí
upravovat prostor pod kapličkou ve Stromkovicích. Letos bylo potřeba
u kapličky opravit lavičky, protože byly ve velmi špatném stavu. Příprava

byla velmi náročná a začala ještě v zimě. Opět to byl pan Farský s panem
Nechanickým a dále pan Josef Holubec, Josef Skalský z Přívlaky, paní
Božena Stínilová, pan Hladík a byli ještě další s drobnou výpomocí.
Nezapomínejme, že voda u kapličky pomáhala a pomáhá i v dnešní době –
někomu více, někomu méně. Další poděkování patří panu Miroslavu Hnykovi
za stolečky, stůl, lavičky, svícny a velký svícen. naposledy mu s malým
a velkým stolem pomáhal pan Skalský z Přívlaky. A nemohu nevzpomenout
pana Mařase za vyvěšení skříňky na kostele.
Pokud jsem na někoho zapomněl, pak mi promiňte, protože vím, že Vás co
pomáhají je mnohem více.
Váš spoluobčan

Pozvánka
SDH Přívlaka si dovoluje oznámit, že v sobotu 2. července 2005 opět
pořádá v rámci oslav 116. výročí založení sboru, přátelské posezení od
16.00 hodin na Benátkách v Jilmu. Produkce živé hudby p. Pasky z Vrchlabí.
O občerstvení postaráno.
Přívlačtí hasiči se těší na Vaší účast.

Sbírka pro Diakonii v Broumově
Ve dnech 1.-3.června 2005 uspořádala Místní organizace Českého
červeného kříže sbírku pro Diakonii v Broumově. O organizaci sbírky se
nejvíce zasloužily paní Lidmila Kadavá a paní Jiřina Svatá. Za poskytnuté
dary patří všem dárcům poděkování. Diakonie v Broumově však dále oslovuje
občany a prosí o pomoc po stránce finanční, neboť darovaný materiál je
potřeba zpracovávat a dopravovat tam, kde je ho třeba, a aby sociální
a humanitární služba potřebným mohla dále plynule pokračovat. Ne všichni
mohou přispívat pravidelně nebo vysokými částkami, ale je třeba vědět, že
jakýkoli finanční dar je velmi potřebný. Své finanční dary můžete posílat na
účet Diakonie Broumov č. 38739601/0100. Děkujeme.

Upozornění Celní správy ČR
Celní správa ČR upozorňuje na povinnosti spojené se zákonem
č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu, neboli „kolkování“ lihovin, které
nabývají účinnosti 1.července 2005.
Právnické a fyzické osoby, které dovážejí, skladují a prodávají
lihoviny ve spotřebitelském balení o obsahu 0,2 l a větším jsou povinny
provést ve svých provozovnách ke dni 1.7.2005 inventarizaci zásob lihu podle
běžných zásad zákona o účetnictví. Do 31.7.2005 jsou povinny předat místně

příslušnému celnímu úřadu inventurní seznam ve dvou vyhotoveních, v tomto
členění: druh-značka lihoviny, výrobce, obsah lihu v %, objem balení, počet
balení, datum vyhotovení seznamu a razítko se jménem a podpisem
odpovědné osoby. Nekolkovaný (neznačený ) líh z inventarizovaných zásob
bude možno doprodávat do 31.12.2005.
Po 1.7.2005 je při nákupu lihovin, které nejsou značeny kontrolní
páskou nutno, aby prodejní doklad vztahující se k těmto lihovinám obsahoval
údaj, že prodávaná lihovina je z inventarizovaných zásob prodávajícího.

Mateřská škola v Poniklá oznamuje:
Po dohodě s rodiči je Mateřská škola v Poniklé uzavřena po dobu
letních prázdnin
od 18.července 2005 do 21.srpna 2005

Nové knihy
Místní knihovna nabízí nové knihy pro dospělé i mládež.
Uvádíme některé tituly: Jak funguje vesmír, Kouzelná cesta, Madisonské
mosty, Maigret a lupič kliďas, Maigret a přítel z dětství, Nástrahy zubařského
křesla, Nevěsta do naha svlečená, Ohnivé okovy, Prach tisíce cest. Ptáci lesů,
luk a polí, Sametoví vrazi, Tajemství filmových hvězd, Pod klenbou polární
záře, Já, Viktorie, Příhody maxipsa Fíka, Dlouhý lovec, Krtek a zajíček,
Filipova dobrodružství, Král z Luxoru, Exil a království, Heslo Odvaha
a další.
Knihovna je otevřena každé sudé úterý od 17.00 do 19.00 hodin.

Masáže
Helena Hynková, Poniklá 58 nabízí ruční masáže zad, šíje, dolních
a horních končetin, dále jednorázové rašelinové zábaly proti bolestem kloubů
a páteře, obezitě, celulitidě, artróze. Bližší informace na telefonu 481585240.

Inzerce

Z kultury
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA ČERVENEC A SRPEN 2005

sobota 2.7. v 19.45 h.
neděle 3.7. v 19.45 h.

PAPARAZZI

přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý kriminální thriller (85 min.). Je čas vyrovnat skóre.
Urputný bulvární fotograf ohrozí život slavného herce a jeho rodiny.
Filmová hvězda se rozhodne paparazzimu pomstít …

středa 6.7. v 19.45 h.
ŽIVOT POD VODOU
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (118 min.). Bill Murray jako Steve Zissou

odhaluje nejtemnější záhady oceánu a občas i lidských duší.

sobota 9.7. v 19.45 h.
ROMÁN PRO ŽENY
neděle 10.7. v 19.45 h.
přístupný (15) Vstupné 70,- Kč
Nová česká komedie rež. Filipa Renče (100 min.) podle scénáře Michala
Viewegha, na motivy stejnojmenného bestselleru Michala Viewegha.

středa 13.7. v 19.45 h.
V DOBRÉ SPOLEČNOSTI
přístupný (15) Vstupné 65,- Kč
Americká komedie (109 min.) pod kterou se podepsala jedna z
nejúspěšnějších dvojic Hollywoodu bratři Weitzové (Prci, prci, prcičky, Jak
na věc). V DOBRÉ SPOLEČNOSTI tentokrát svedli na filmové
plátno proti sobě dvě generace…

sobota 16.7. v 19.45 h.
xXx: NOVÁ DIMENZE
neděle 17.7. v 19.45 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americký akční thriller (101 min.). Další nebezpečné akce agenta xXx.

ARSENE LUPIN – ZLODĚJ
GENTLEMAN
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý koprodukční dobrodružný kriminální film (131 min.). Hrdost
Robina Hooda, dedukce Sherlocka Holmese a šarm Dona Juana.
středa 20.7. v 19.45 h.

sobota 23.7. v 19.45 h.
KRUH 2
neděle 24.7. v 19.45 h.
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký horor (110 min.). Kruh uzavírá kruh..

středa 27.7. v 19.45 h.
RYCHLÝ STRIPES
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americká rodinná komedie v českém znění (102 min.). Srandy plný dvůr!

sobota 30.7. v 19.45 h.
PO KRK V EXTÁZI
neděle 31.7. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá gangsterská komedie USA/VB (106 min.). „Žiješ jenom
jednou“.

středa 3.8. v 19.45 h.
ZÁKON PŘITAŽLIVOSTI
přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá romantická komedie VB/Irsko/SRN (90 min.). Láska má vždy
poslední slovo. Dva rozvodoví právníci (Pierce Brosnan a Julianne Moore)
již ve svých případech zažili všechny konce lásky. Jakou šanci tedy může
mít ta jejich?

sobota 6.8. v 19.45 h.
LETEC
neděle 7.8. v 19.45 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý životopisný velkofilm USA/SRN (170 min.). Leonardo
DiCaprio v roli slavného letce, režiséra a dobrodruha Howarda Hughese.

středa 10.8. v 19.45 h.
TLUMOČNICE
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý thriller SRN/USA/VB (129 min.). Pravda nepotřebuje překlad.

sobota 13.8. v 19.45 h.
KORZICKÝ PŘÍPAD
neděle 14.8. v 19.45 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlá francouzská kriminální komedie (91 min.). Detektiv je z Paříže
vyslán na Korsiku, aby našel vůdce místní mafie (Jean Reno). Když se však
zamiluje do jeho krásné sestry, velké problémy na sebe nedají dlouho čekat.
středa 17.8. v 19.45 h.
PÁD TŘETÍ ŘÍŠE
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Historický životopisný válečný film SRN (156 min.). Posledních deset dnů
Adolfa Hitlera. Duben 1945, národ čekal jeho ...

sobota 20.8. v 19.45 h.
KRÁLOVSTVÍ NEBESKÉ
neděle 21.8. v 19.45 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Historický širokoúhlý dobrodružný film VB/Šp./USA/SRN (145 min.).
Velkolepá rytířská podívaná od režiséra filmu Gladiátor.

středa 24.8. v 19.45 h.
HLEDÁNÍ ZEMĚ NEZEMĚ
přístupný Vstupné 60,- Kč
Americký širokoúhlý životopisný film (102 min.) s Kate Winsletovou
a Johnny Deppem v hlavních rolích. Věřte svým snům.

sobota 27.8. v 19.45 h.
STAR WARS: EPIZODA III
neděle 28.8. v 19.45 h.
POMSTA SITHŮ
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Americký širokoúhlý dobrodružný film – sci-fi v českém znění (140 min.).
Ať tě síla provází!

středa 31.8. v 19.45 h.
VÁLKA POLICAJTŮ
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Širkoůhlý francouzský policejní thriller (105 min.). Daniel Auteuil a
Gérard Depardieu jako dva špičkoví policisté svádějí boj o to, kdo z nich
dopadne bandu nebezpečných bankovních lupičů. Ve svém zápase neváhají
překročit zákon a použít veškeré prostředky k dosažení svého cíle ...
*
*
*
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.

