Přání do nového roku 2006
Žížalám hodně kypré půdy
a vlaštovkám mouchy, co padají shůry,
počítačům, ať mají dobrý proud
a smetákům, ať si najdou pěkný kout.
Vařečkám nechť se hezky vaří
a sádelníkům ať se špeky vypaří,
hodiny aby tikaly
a nohy všem dobře ťapaly.
Sluníčko ať stále krásně svítí
a motýlům na louce roste kvítí.
Popelnicím hodně odpadků
a bankám spoustu poplatků.
Lesům mraky zvířátek
a slepicím hejna kuřátek.
Našim maminkám krásný šat
a tatínkům milionový plat.
To vše vám přeje sedmá třída,
vypsala se nám celá křída.
(Kolektivní dílo sedmé třídy)

Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané,
Vítám Vás v roce 2006, v posledním funkčním roce současné rady
a zastupitelstva. Podařilo se docela dobře vypořádat s dluhy z předchozích
období a tak je možné zase plánovat větší akce.
Jednou z důležitých věcí je rekonstrukce školní kuchyně a jídelny, které
již nevyhovují současných hygienickým předpisům, především nevyhovují
prostory a jejich propojení. Z několika předložených návrhů byly vybrána
varianta, která nepočítá s přístavbou a využívá stávající prostory, které budou
rozděleny příčkami dle požadavků. Tento projekt byl také již schválen
hygienickou stanicí. Na modernizaci školní kuchyně i jídelny je v letošním

rozpočtu vyčleněna částka a také již bylo požádáno o dotace z Fondu investic
LK.
Nebytové prostory v čp. 266 byly schváleny pro přestavbu na byty.
Protože obec nemá finanční prostředky na kompletní rekonstrukci, bude
pouze provedena základní přestavba a zbytek si budou budoucí nájemníci
dodělávat sami. Tyto byty byly nabízeny v několika kolech, nyní jsou již
obsazeny. Z 1.vlny prodeje bytů jsou stále 2 neprodané, jejich prodej nyní
zprostředkovává realitní kancelář TOP z Jablonce nad Nisou. Byty prodávané
v 2.vlně byly prodány všechny.
RO řešila stížnosti na komíny v čp. 307. Dvěma firmami byly
vyhotoveny 2 různé posudky. Aby se vše konečně vyjasnilo, objednala RO
tlakové zkoušky komínů, které by měly prokázat skutečný stav. Na základě
výsledků této zkoušky bude postupováno dál.
Na stav střechy na čp. 319 byl vyhotoven znalecký posudek, který
doporučuje její okamžitou rekonstrukci. Bylo proto osloveno několik firem
k předložení nabídky. Nejpřijatelnější (rozsah prací a cena) byla firma
Bohumil Řezníček, Trutnov. S touto firmou bude uzavřena smlouva o dílo.
Český telekomunikační úřad nám neprodloužil licenci na radiovou
frekvenci, na které je šířen obecní rozhlas. Od 1.7.2006 nám bude přidělena
jiná frekvence. To pro nás znamená přeladění vysílačů a bohužel i přeladění
domácích přijímačů. Přeladění bude opět provádět firma BTV Klimkovice.
Obec bude změna frekvence stát 5600,--Kč za přeladění vysílače na MŠ,
350,--Kč za přeladění jednoho domácího přijímače a 19 % DPH. Nikdo nám
bohužel nemůže zaručit, že ani tuto frekvenci ČTÚ nezmění a že se za
nějakou dobu nebude tato anabáze opakovat.
RO také stále uvažuje o zamezení úniku tepla ve školce tím, že nechá
obložit balkóny plastovými isolačními deskami. Na tuto zakázku se již ozvali
zájemci, ale dosud nebyl žádný vybrán, zakázka je stále otevřena, a proto
další nabídky jsou stále vítány.
V obci stále více chybí tělocvična. Nynější je zcela nevyhovující
a malá. I přesto je využívána denně, ať už školou, Sokolem, fotbalisty nebo
hasiči. Jednou z možností financování stavby je získat část peněz, které
poslanci v parlamentu rozdělují vždy na podzim. Část dotací by bylo možné
získat i od Libereckého kraje. Předpokladem žádosti je ovšem zpracování
projektové dokumentace. Proto byl opět osloven Ing.Arch.Jirouš, aby
zredukoval původní návrh a potřebné podklady pro žádosti připravil.
Tělocvična byla projednávána i na jednání zastupitelstva obce dne 21.2.2006,
výsledky tohoto jednání ale bohužel nyní nevím,tento článek je psán dříve.
Radě byl předložen projekt pro stavební povolení „Obslužný objekt
k lyžařskému vleku Homole“. Návrh byl již schválen zastupitelstvem
v loňském roce na podzim. Rada pouze navrhla několik drobných změn,

především kvůli bezpečnosti na sjezdovce. Nyní je v běhu žádost o stavební
povolení. Realizaci a financování stavby si RO představuje tak, že by objekt
postavila stavební firma a obec by jí stavbu postupně splácela. Již bylo
osloveno několik stavebních firem, od kterých se očekávají nabídky. Myslím
ale, že konkrétní nabídku může předložit i firma, která oslovena nebyla.
Konečný dodavatel prací bude vybrán zřejmě až po vydání stavebního
povolení.
Na základě doporučení lyžařů se obec rozhodla zakoupit ochranné
prostředky na sloupy okolo sjezdovky. Na míru nám je vyrobí firma HURT ze
Zásady. Firma je ale kapacitně velice vytížena a proto vše bude až příští zimu.
A na závěr dva výsledky hospodaření, které se asi dotýkají všech
občanů:
RO projednala předložený finanční přehled tržeb a nákladů za vodné
a stočné za rok 2005. Během uplynulého roku vzrostly náklady za vodu na
částku 18,42 Kč/m3 a za stočné na 35,13 Kč/m3. RO navrhuje doporučit
zastupitelstvu obce schválení dotace na vodné ve výši 4,42 Kč/m3 a na stočné
ve výši 18,13 Kč/m3.
RO projednala předložený přehled nákladů na likvidací odpadů za rok
2005. I tady náklady oproti roku 2004 vzrostly přes 100 tisíc korun, a to se
odráží ve výši vypočteného poplatku, který činí 551,77 Kč na občana nebo
objekt. RO navrhuje ZO zvýšit poplatek ze 426,-Kč na 450,-Kč.
Zastupitelstvu bude předložen návrh na schválení dotace ve výši 102,-Kč na
občana či rekreační objekt.
Oba návrhy byly projednány zastupitelstvem 21.2.2006, takže zatím
bohužel nevím výsledek.

místostarosta

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Poniklá
Sestry a bratři, vážení hosté!
Na poslední výroční valné hromadě byl zvolen nový výbor našeho
sboru. Na loňské listopadové okrskové schůzi byli zvolení noví funkcionáři.
Zdeněk Krafek se stal opět jeho starostou, Miloš Holubec zástupcem velitele
a Petr Holubec okrskovým preventistou. Na okresním shromáždění delegátů,
které se konalo 19.března ve Svojku, byl zvolen do čela okresního sdružení
bratr Miksánek. Na témže shromáždění byli zvoleni jeho náměstci a členové
výkonného výboru. Jeho členem se stal i Zdeněk Krafek. Tomáš Klikorka

zastupuje náš sbor v okresní radě mládeže. Delegáti krajské konference
Libereckého kraje rozhodli o tom že jeho starostou bude opět bratr Vrána.
Staronovým starostou republikového sdružení se stal ing. K.Rychtr. Rozhodli
o tom delegáti III.řádného sjezdu SH ČMS, který se konal 2. a 3.července
v Klatovech. Sjezd nejpočetnějšího občanského sdružení v ČR schválil rovněž
upravené stanovy, program činnosti sdružení do roku 2010 a prohlášení
III.řádného sjezdu SH ČMS. Závěrečnou úvodní informací jsou nezbytné
údaje o členské základně. Náš sbor měl k 30.11.2005 celkem 179 členů.
Z toho 118 mužů a 61 žen. Mladých hasičů do 18 let je ve sboru 46. Svoláno a
uskutečněno bylo 13 výborových schůzí, tři valné hromady a jedna výroční
valná hromada.

Činnost na úseku prevence
Na lichý rok nevychází dvouletý cyklus provádění preventivních
kontrol. Tak tomu bylo i v roce 2005. Přes tuto skutečnost nebyla prevence
opomenuta. Problematice pravidel prevence bylo věnováno několik školení
v rámci výcvikového roku v našem sboru. O tom, že podceňovat prevenci se
nevyplácí, hovoří počet požárů způsobených např. špatnou instalací,
provozem, či zanedbanou údržbou topidel a odtahů spalin. Za loňskou topnou
sezónu na území ČR přesáhla škoda způsobená těmito požáry hranici 59
mil.korun a navíc při nich byla 1 osoba usmrcena a 30 osob zraněno. To je
oblast, která je nám nejbližší, kterou svým chováním můžeme nejvíce
ovlivnit. Podíváme-li se na statistické údaje požárnosti v ČR za první tři
čtvrtletí letošního roku zjistíme, že v ČR vypuklo 15 426 požárů se škodou
více než 1,1 mld.Kč. Jednotky požární ochrany, ale před zničením uchránily
hodnoty ve výši 5,1 mld.Kč. Usmrceno bylo 95 osob a počet zraněných 693.
Hasiči za prvních 9 měsíců letošního roku zachránili nebo evakuovali 9 754
osob. Při výkonu své profese přišli 3 hasiči o život a 217 jich utrpělo zranění.
Zásahů jednotek požární ochrany, způsobených škod,usmrcených a zraněných
osob by bylo podstatně méně, kdyby byla dodržována a nebyla podceněna
základní pravidla požární bezpečnosti. Preventivně výchovná oblast je
i součástí programu činnosti SH ČMS do roku 2010.
Zprávu vypracoval Petr Holubec-preventista sboru

Činnost na úseku represe
13.února, 68 minut po půlnoci byl veliteli sboru nahlášen telefonicky
poplach. Následně byla spuštěna i siréna na zbrojnici. Členové výjezdového
družstva Miloš Holubec a Láďa Čurda vyjeli k požáru rekreační chalupy pana

Kopala čp. 22 v obci Jestřabí v Krkonoších. Příčinou požáru byla špatná
instalace kouřovodu vedeného roubením komína. Díky včasnému nahlášení
našemu sboru a HZS v Jilemnici, nedošlo k velké škodě na majetku. Na
základnu se po likvidaci požáru jednoduchými hasebními prostředky družstvo
vrátilo ve 03 hod. 12 minut.
K požáru, který vznikl ve strojovně technologie v závodě Cutisin
v Hrabačově, vyjelo naše družstvo ve složení Miloš Holubec, Láďa Čurda,
Tomáš Klikorka a Jan Mejzlík, 22.února v 11 hod. 44 minut po nahlášení
poplachu mobilním telefonem. Požár byl v zárodku zlikvidován závodním
a HZS Jilemnice. Vzhledem k možnosti úniku nebezpečných chemických
látek a následnému zastavení výroby, bylo povoláno velké množství jednotek,
které včetně našeho nezasahovaly. Na základnu se jednotka vrátila ve 13.00
hodin.
18.srpna byl z mnoha telefonů nahlášen požár v lokalitě KobylaJestřabí-Stromkovice. O požáru se naše jednotka dozvěděla až na základě
dotazu prostřednictvím vysílačky velitele našeho sboru posádce HZS
Jilemnice, která naší obcí projížděla. Jednotka ve složení Miloš Holubec ml. a
st., Tomáš Klikorka, Láďa Čurda, Pavel Kraus, Jiří Jindřišek ml., Láďa Kraus
a Václav Novák, vyjela k požáru ve 20 hodin 57 minut. Vzhledem k rychlému
stmívání bylo obtížné místo požáru najít. To se podařilo průzkumné jednotce
HZS Jilemnice a policii ČR. Pod lesem ve Stromkovicích pálili ještě přítomní
majitelé seno shrabané do řadů, Výjezd byl nahlášen jako planý poplach.
Vzhledem k možnému rozsahu a nedostatku vody, bylo povoláno velké
množství hasičských jednotek. Do zbrojnice se naše družstvo vrátilo 1 minutu
po 22.00 hodině.
Závod Singing Rock se stal 11.května cílem námětového cvičení
hasičských jednotek Jilemnicka a Semilska. Závod se zabývá výrobou
lezeckého materiálu. Nedílnou součástí závodu jsou sklady s umělou přízí.
Naše jednotka prováděla průzkum, za účelem vyhledávání osob v objektu.
Dále pomocí proudu „C“ simulovalo použití těžké pěny. Miloš Holubec, Láďa
Čurda, Láďa Janata, Zdeněk Krause a Eda Sluka vyjeli k objektu ve 14.02
hodin, 8 minut po vyhlášení poplachu a na základnu se vrátili ve 14.59 hodin.
Dalším námětovým cvičením byla likvidace požáru v barvírně látek,
při kterém unikaly do ovzduší jedovaté látky. Vytypovaným objektem byl
textilní Gerlův závod v Hájích nad Jizerou. Cvičení se uskutečnilo 3.června.
Z našeho sboru se ho zúčastnili Miloš Holubec, Láďa Čurda, Tomáš Klikorka,
Jiří Jindřišek ml., Jan Jindřišek. Láďa Hanuš, Vlastík Řepka, Láďa Janata a
Zdeněk Krause. Naše jednotka, stejně jako většina povolaných sborů, zůstala
v záloze z důvodu neodpovídající výstroje a vybavení, které je zejména při
chemických haváriích nezbytné. Poplach byl vyhlášen v 16.13 hodin. Po dvou
hodinách se jednotka vrátila do zbrojnice.

22.dubna Tomáš Klikorka a Láďa Čurda úspěšně absolvovali
v Bílých Poličanech přezkoušení pro práci s motorovou pilou.
Technickou prohlídkou 27.dubna prošla všechna naše tři vozidla.
V průběhu roku jsou velmi vytížena. Zejména Avia 30-valník. Zajišťujeme jí
svoz na okrskové schůze, hasičské soutěže, veškeré tréninky, letní tábory ml.
hasičů a podzimní soustředění. K přepravě rekvizit na divadelní vystoupení ji
využívá DS Kolár. V letošním roce byla navíc využita k přepravě
zasněžovacího potrubí pro naši obec.
21.října se naši členové z hlediska svých funkcí ve sboru zúčastnili
školení velitelů v Dolních Štěpnicích. Ve stejný den strojníci v Jilemnici.
30.dubna bylo provedeno vyčištění nádrže u školy. O následujícím
víkendu provedl Jiří Vejnar se svými sousedy vyčištění nádrže „u lípy“.
Všem, kteří se obou akcí zúčastnili patří naše poděkování.
V průběhu podzimu naši členové na požádání obce provedli vyčištění
zanesených úseků obecní kanalizace a revizních šachet.
Pokud budeme mít dostatek finančních prostředků, máme v úmyslu
provést generálku karoserie Avie-valník ve stejném rozsahu, jako byla
provedena na Avii skříňové.
Neodmyslitelnou součástí činnosti na úseku represe je účast našich
družstev v soutěžích v požárním sportu.
30.dubna byl náš sbor pořadatelem jubilejního 10.ročníku o Putovní
pohár sv.Floriána. Našim kolektivům se vstup do nové sezóny vůbec
nevydařil. Muži obsadili poslední tři místa. Naše ženy skončily na posledním
4. a 5.místě. V rámci objektivity je nutné konstatovat, že soutěž nebyla zcela
regulérní, neboť po selhání časomíry museli pořadatelé sáhnout k náhradnímu
řešení. Místo stříkání do terčů se srážela PET láhev naplněná vodou. To je pro
zasvěcené úplně o jiném. Za druhou příčinu neúspěchu lze označit problémy
se stříkačkou, která nešla na plný výkon. Putovní pohár si odvezli muži
z Víchové a ženy z Víchovské Lhoty.
Náš sbor má funkční elektronickou časomíru na měření požárního
útoku a běhu na 100 m s překážkami, má Zdeněk Janeček a bratr Váňa.
Poděkujme jim za jejich aktivitu při její realizaci. Věříme, že přes zimní
období se s vyskytnutými závadami vypořádají, a že pro nastávající sezónu
bude plně funkční a spolehlivá. Poznámka na okraj. Problémy s časomírou
i na vyšších soutěžích nejsou výjimkou.
Základní soutěží pro postup do vyššího kola je okrsková soutěž, která
se konala 22.května v Poniklé. Pořadatelem byl náš sbor. Na této soutěži se
naše družstva představila v lepším světle, než na Floriánském poháru. Muži
z Poniklé „A“ zvítězili. Poniklá „B“ skončila na 4.místě a „C“ družstvo po
velmi vydařeném útoku bylo nakonec diskvalifikováno, jelikož nedošlo
k našroubování koše na sací vedení před vhozením do vodního zdroje. Naše

ženy byly rovněž velmi úspěšné. Poniklá „A“ suverénně zvítězila a spolu
s muži postoupila do okresního kola. Druhé družstvo žen se muselo spokojit
po nevydařeném útoku se 4.místem.
Okresní kolo v požárním sportu se konalo 7.srpna v Turnově. Našim
mužům se v deštivém počasí na turnovském stadionu v jednotlivých
disciplínách vůbec nedařilo. V celkovém hodnocení skončili na 4.místě za
vítěznou Hrubou Skálou, Lestkovem a Roprachticemi. To samé nelze říci
o ženách. Přes nevydařený požární útok uhájily 2.místo za Ploukonicemi a to
jim zajistilo postup do krajského kola. V soutěži jednotlivců na 100 m
s překážkami v mužské kategorii byli naši úspěšní. P.Tangelmaier obsadil
2.místo a D.Quirsfeld skončil třetí. Ve stejné disciplíně v ženské kategorii se
stala L.Skalská přebornicí okresu. R.Hlídková obsadila 4.místo.
Krajská soutěž proběhla 20.května rovněž v Turnově. Že postup
našich žen z okresního kola nebyl náhodný, potvrdily druhým místem
v celkovém hodnocení, Postup na „republiku“ si právem vybojovaly ženy
z Hutě, kde skončily na 2.místě.
L.Skalská potvrdila, že právem patří nejlepším jednotlivkyním na 100
m s překážkami v Libereckém kraji. Přes nevydařený druhý pokus skončila na
3.místě.
Závěrem této zprávy mi dovolte, abych nejen těm, kteří se celoročně
starají o techniku, vyjíždějí k požárům, námětovým cvičením a v neposlední
řadě všem, kteří nás úspěšně reprezentují, ale i trenérům, kteří svá družstva na
soutěže připravují, upřímně a velmi poděkoval. Poděkujme i obecnímu úřadu
za podporu, zejména finanční, bez které bychom činnost na tomto úseku
v takovém rozsahu nebyli schopni plnit.
Zprávu vypracoval-Miloš Holubec, velitel hasičského sboru.
(Pokračování v dalším čísle zpravodaje)

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Přívlaka
Vážené sestry a bratři, vážení hosté!
Znovu, po jednoleté přestávce se scházíme, abychom stručně
zhodnotili uplynulé období mezi valnými hromadami.
Činnost našeho sboru byla, co do počtu akcí, téměř obdobná jako
v předminulém roce, kde k tomu přibyla renovace požární nádrže v Jilmu.
Nežli přejdu k samotné zprávě, poprosil bych přítomné, aby minutou
ticha uctili památku našeho bratra Jaroslava Šulce, který v loňském roce

nenadále zemřel – čest jeho památce!
Naše členská základna k dnešnímu dni je 59 členů, z toho 12 žen.
Z uvedeného počtu jsou pouze 4 bratři ve stáří od 18 do 26 let. Z tohoto
výkazu jasně vyplývá, jak náš sbor stárne. Pokud se nám nepodaří získat
schopné a mladé členy, tak do 10 let budou ve sboru převážně důchodci,
kterých je již nyní více jak třetina.
Hned od počátku roku jsme se věnovali přípravě plesu, který se konal
29.ledna 2005. Tentokrát jsme si objednali hudbu pana Pasky z Vrchlabí.
Účast byla velmi hojná a v pohostinství Mádle bylo doslova nabito. Díky 7
dvojicím, které chodili s pozvánkami a taktéž bohaté tombole, do které
ochotně dodalo mnoho našich členů ceny či finanční dary, byl i výsledek ve
finančním efektu velmi dobrý. Touto veřejnou cestou bych chtěl poděkovat
všem členům a členkám, kteří se na akci nezištně podíleli.
V dubnu jsme dostali, po třech letech, pozvání od SDH Roztoky na
překonání Guinessovy knihy rekordů v dálkové přepravě vody. Zúčastnili
jsme se s naší ruční stříkačkou, avšak jen za účasti našich 7 členů. Proti roku
2002, kde dálková doprava byla docílena přes 5000 m, nyní to bylo na
vzdálenost 7400 m. Nejdříve se do této akce hlásilo lidí dostatek, ale nakonec
nám minimálně 4 členové chyběli.
V měsíci červenci (2.7.) jsme opět zorganizovali 116.výročí založení
našeho sboru v Jilmu na Benátkách. Byl opět ve znamení značného počtu
návštěvníků a též některých přívlackých rodáků. K zábavě hrála hudba pana
Pasky z Vrchlabí, k dobré chuti se opékaly vepřové kýty a co se týče nealko
i alkoholických nápojů, bylo všeho dostatek. Tradičně byl postaven náš
vojenský stan, který byl zrovna v tomto období velmi nutný s ohledem na
nepřízeň a vrtochy počasí. Co se týká zisku, nebyl pro sbor nikterak velký,
hlavně že jsme se nedostali do minusu a něco nám přesto káplo do pokladny.
V otázce prevence a represe se zúčastňujeme pravidelně okrskových
schůzí, minimálně se dvěma členy. Jako každý rok dáváme dohromady
s bratrem Dobiášem družstvo mužů a družstvo veteránů pro okrskové cvičení,
které se tentokráte konalo na fotbalovém hřišti v Poniklé. Na stupně vítězů
jsme neměli, avšak úkol byl splněn. Pouze k tomu chybělo trocha více štěstí
a nějaká ta vteřina. Naše družstvo vzhledem k věkové výši se přesto tohoto
úkolu zhostilo dobře.
Po delší době a spoustě starostí se konečně podařilo na hasičské
zbrojnici uvést do provozu požární sirénu na ovládaný automatický systém –
značka funguje.
Schůzová činnost je stále v relaci předchozích let a to jednou měsíčně
vždy v požární zbrojnici v Jilmu, kromě jediné schůze, kdy jsme byli
donuceni v zimním období přesunout se do Kantýny – do tepla.
V měsíci srpnu jsme na sebe vzali nelehký úkol, a to opravu požární

nádrže, která byla rozpadlá a již ze shnilých prken. Obecní úřad nám uvolnil
finanční prostředky a na opravě se pracovalo od poloviny srpna do poloviny
září. Na této akci se podílelo 24 členů. Bylo odpracováno 658 hodin
v osobním volnu. Osm členů, kteří odpracovali nejvíce hodin bude dnes
oceněno čestným uznáním sboru (Stránský Mirek, Branda Antonín, Zemánek
Josef, Čech Bedřich, Kubín Jindřich, Kubín Jan, Udatný Jiří, Kocour Petr).
Všichni naši členové pracovali na této akci zdarma. Obecní úřad nám pak
vyplatil odměnu ve výši 13 000,-Kč. Díky této injekci jsme mohli zakoupit 5
stejnokrojů v hodnotě přes 18 000,-Kč. Ještě jednou děkujeme obecnímu
úřadu.
Za úplnou samozřejmost bereme úklid kolem zbrojnice včetně pokosu
trávy a odklízení listí.
Nyní bych chtěl podotknout, s ohledem na požární nádrž, že akce se
sice zdařila, avšak přesto dochází v horní části k nepatrnému úniku vody. I
přesto je v nádrži 35 m3 vody. Letos budeme nuceni nádrž vyčerpat a provést
ještě jeden nátěr pryskyřičným tmelem a hydroizolační hmotou. Toto nebude
již žádný velký finanční náklad, ale o to více práce.
V sobotu 15.října 2005 byl uspořádán výlet do Sklenařic do hostince
„Mexiko“. Jelo se do Jablonce autobusem, dále pak pěšky. Občerstvení bylo
kvitováno s povděkem a k tomu nám zahrál na harmoniku Jirka Hlaváč
z Poniklé. Škoda, že se tohoto výletu nezúčastnilo více našich členů (ani ne
polovina). Pokud to chci shrnout: jen za loňský rok, prakticky zadarmo bylo
odpracováno 846 hodin, které jsou součástí Hlášení o činnosti sboru pro
okresní výbor.
Nakonec mého krátkého zhodnocení naší práce, bych chtěl všem
členům našeho sboru, kteří se svou troškou přispěli k našim společným
výsledkům, vřele poděkovat.
Všem našim členům a jejich rodinám přeji hodně zdraví v novém
roce a kéž by nám vydržela píle i v letošním roce, jak pro náš sbor, tak i pro
naši veřejnost, nejen při brigádách, ale i při kulturních akcích.
Zprávu vypracoval Stanislav Nechanický

Tříkrálová sbírka 2006 v Jilemnici a okolních obcích
Motto sbírky: „
Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního
díla.“
V sobotu 7.ledna 2006 se v naší obci poprvé uskutečnila charitní
Tříkrálová sbírka. Výtěžek sbírky činil 12 500,-Kč. Farní charita Jilemnice,

která místní sbírky pořádala, děkuje jak koledníkům, tak všem, kdo do sbírky
přispěli.
Výnos ze sbírky: celkem 150 000,-Kč
Z toho: Jilemnice
15 skupinek
75 006,50 Kč
Horní Branná
4 skupinky
21 632,00 Kč
Víchová nad Jizerou
3 skupinky
16 150,50 Kč
Mříčná a Peřimov
3 skupinky
14 992,00 Kč
Poniklá
2 skupinky
12 500,00 Kč
Jablonec nad Jizerou
2 skupinky
9 179,00 Kč
Výtěžek sbírky bude použit na úhradu nákladů spojených s činnostmi,
které zajišťují:
• Diecézní charita Hradec Králové
• Farní charita Jilemnice
• Farní charita Studenec
Děkujeme za štědrost a důvěru!!!

Stalo se před 60 lety …
(Výpis z obecní kroniky-pokračování-rok 1945)
Politický život se také čile rozvíjel ve čtyřech politických stranách,
které probuzeny v činnost, sdružovaly a zahájily agitaci k získání co nejvíce
příslušníků do svých řad. Jedna z nejsilnějších jest nyní po válečné době
Komunistická strana Československa s předsedou Janem Nechanickým
(obchod 531). Dále Strana českých socialistů, předseda Jaroslav Horák,
ředitel. Pak Strana sociálně demokratická, jejím předsedou je Zdeněk Horáček
a posléze Strana lidové demokracie s předsedou Františkem Skalským 55,
truhlářem.
Dne 1.11. t.r. byly dány do oběhu nové Československé bankovky.
Každý obdržel 500 Kčs. Ty protivné marky ovšem každý rád odevzdal.
Vklady pak uložené v peněžních ústavech na vkladních knížkách, musely být
řádně přihlášeny. Tu nastalo vyplňování blanketů k přihláškám ve dnech 15.30.listopadu.
28.říjen byl t.r. oslaven početným průvodem ze sokolského hřiště
k pomníku padlých, kde učiněn projev Oldřichem Hajnou. Oslavu připravily
společně složky Národní fronty.
V září, dne 13., za pozdní odpolední hodiny, vypukl požár v usedlosti

č. 54, kde byl tehdy nájemcem Petr Zuzánek, švagr majitele Josefa Lukše.
Požár vznikl z chléva, kde právě v té době nebyl ještě dobytek, který vyhnán
jako každodenně, na pastvu. Hospodyně Marie Zuzánková zapáleným víškem
slámy chtěla ve chlévě zbaviti se dotěrných much. Toto počínání se jí stalo
osudným. Ve stropě, který byl z povalů, byly větráky, takže od zapálené
slámy pronikl oheň stropem trhlinou až na půdu, kde se vzňala uložená zde
sláma. Požár rozšířil se však velmi rychle na celou usedlost, takže přes
veškeré úsilí sousedů a hasičů, při nedostatku vody, lehla tato celá popelem.
Zuzánkovi se pak odstěhovali k bratrovi do Bozkova a za 2 roky do
pohraničního Lánova, kde zabrali živnost hospodářskou po Němcích. Do
Lánova odešlo z Poniklé ještě více rolníků, a to Tomíček Stanislav, Hartych
Josef, který se však opět vrátil
a bratři Tomíčkové-František a Miloslav
č.177 a pak Josef Kavan-kovář č.58.
Rok schýlil se za krásného teplého podzimu ku konci, za denních
starostí a práce v naději na lepší a šťastnější zítřky.
Poznámka o počtu obyvatel: ku 4.srpnu 1945 bylo v obci:
539 mužů, 632 ženy a 260 dětí do 14 let. Celkem 1431 osob
(z toho Němců 6 mužů, 17 žen a 11 dětí do 14 let).
To je konec výpisu z obecní kroniky roku 1945.

Nedostalo se do Pamětních listů
Historie a současnost Mateřské školy v Poniklé
V rámci „Dvouletého budovatelského plánu“ byla zřízena v Poniklé
den 20.března 1947 mateřská škola…. – tolik citace z kroniky mateřské školy.
Umístěna byla ve vilce u pana Rychtáře. Správcem školky byl pověřen ředitel
měsťanské školy pan Petr Jirouš. Po půl roce byla na žádost majitele
nemovitosti přestěhována do budovy obecné a měsťanské školy a to
4.10.1947.
První učitelkou byla paní Věra Ulvrová, kterou vystřídala dne
16.3.1948 paní učitelka Marie Bubeníková.
Již 17.6.1948 absolvovaly všechny děti mateřské školy i obecných
škol (Poniklá i Přívlaka) výlet autokarem do ZOO v Liberci.
Od 1.9.1949 fungovala mateřská škola s celodenním provozem.
18.května 1950 proběhl první Den otevřených dveří. Z důvodu velkého počtu
dětí a rozlehlosti obce byla mateřská škola od září 1959 rozšířena o jednu

třídu v dolení části obce – ve vile továrníka Kapnara.
V roce 1962 se mění hoření část školky na útulek, ve kterém
pracovaly nekvalifikované pečovatelky. Tato se na mateřskou školu opět
změnila od 1.9.1979. Funkci ředitelky zde jeden rok zastávala paní Šrámková
a tři roky paní Karipidisová. Zato v dolení mateřské škole nejsou přijaty
všechny děti, důvodem je velký příliv mladých rodin do nových bytových
jednotek, které byly postaveny k závodu Seby 12.
V roce 1976 se mělo začít s výstavbou nové mateřské školy, ale
zahájení stavby bylo odloženo o dva roky.
V roce 1980 započala výstavba nové budovy v dolení části obce nad
bytovými jednotkami a panelovým domem. 14.9.1983 byla slavnostně
otevřena. Je to moderní dvoutřídní budova s původní kapacitou 60 dětí (nyní
50 dětí). Tato vznikla v akci „Z“ za vydatného přispění ,mnoha organizací NF
a místních podniků (Seby 12, JZD). Provozovně školku zajišťovala SEBA 12
Poniklá.
Od 1.ledna 1991 převzal mateřskou školu od závodu Obecní úřad
v Poniklé. Od téhož roku školka částečně převzala funkci zaniklých jeslí a do
svých řad přijímá i děti dvouleté.
Ředitelky celého období trvání mateřské školy:
1.9.1956 – 31.8.1957
1.9.1957 – 31.8.1992
1.9.1992 – 31.8.2002
1.9.2002 – dosud

paní Libuše Pivrncová
paní Jaroslava Hradecká
paní Lidmila Boháčová
paní Lenka Scholzová

Od 1.1.2003 vystupuje mateřská škola jako samostatný právní
subjekt. Výchovná práce probíhá podle vlastního rámcového programu
s názvem „Vrátky za poznáním a do zahrádky.“ Náš program není specificky
zaměřený, neboť chceme vyhovovat co nejširší skupině spoluobčanů a jejich
dětem. Zaměřujeme se především na oblast zdraví, na pěstování pěkného
a ohleduplného vztahu dětí k ostatním dětem a přírodě.
Podle kronik zpracovala Lenka Scholzová

Listy z kronik – 13.pokračování
Dle PhDr. Mattaucha a dalších kronik pro zpravodaj připravil M. Holubec.
Pročítáme-li některou rodovou nebo rodinnou kroniku, dozvídáme se

různé informace nejen té konkrétní rodiny. Některý autor uvádí dnes pro nás
již historii místní i regionální. Nebo takové příhody ze života rodiny, které
jsou svědectvím o životě a poměrech zde, před sto i více roky. Tak třeba Josef
Holubec čp. 247, který žil v letech 1879-1947 „Strejček Chalpskej“, jak o
něm mluvil můj tatínek, začal psát kroniku v únoru 1938. V knize této
pokusím se sepsat co sám vím a co zajímavého jsem od rodičů a prarodičů
slyšel. Takto začíná své vyprávění, z kterého vybírám.
Jan Holubec (1815-1896), to byl můj dědeček a u toho se musím
pozastavit a napsat co o něm vím, neboť zemřel když mně bylo sedmnáct let.
Dědeček měl obchod lněným semenem a nakupovat ho jezdil do Vratislavi
(Breslau-Wroclavi), Hamburgu a snad až do Rigy. Když synové od něho
přejali živnost, tak se stal obecným hajným. Byl přísežným (v soudním řízení
potvrzoval pravost přísahy soudní strany, nebo konšel). To měl ke svému
výměnku navíc. Co mladý hospodář jezdil ještě deset roků do Branné na
robotu. Ale co mohl za taškařinu pánům provést, to provedl. Většinou se to
týkalo odstřelu zvěře. Tak jednou si vyšel, když napekl o štědrém večeru
koláče. Když docházel k lesu hrbolci (první háj-Na Skřiby) žene se proti
němu zajíc a hned druhý. Toť se ví, že je oba složil, ale v zápětí vystoupil
panský hajný z lesa. Byli dva. Dědeček na nic nečekal a utíkal směrem ke vsi,
hajní za ním. Běžel do domu u Malíků (dnes u Fiedlerů), kde měli obojí
dveře otevřené, skočil dovnitř a hned za sebou zavřel. Přeběhl síň, skočil
dolení síní ven, přeskočil cestu a břeh do potoka. Tam ukryl pušku a šel kus
potokem až po Kovářova (čp. 249) a cestou domů. Hajní přiběhli k zavřenému
domu a tloukli na dveře. Ale že byla doma jenom stará hluchá babička, je
neslyšela, až konečně jim řekla, že žádného neviděla. Pak prohledali hajní
sena na půdě a tak s ním nic nepořídili.
Dědeček byl se zabylským hajným smluvený. Když hajný šel na
vrchnostenský úřad, zaklepal na okno a řekl, „už jdu“, tak dědeček vzal pušku
a šel si odstřelit kousek zvěřiny.
Za dědečkova hospodářství se svezla ve strání za potůčkem lavina
(před Dufníkem), les smetla do Jizery, takže hodnou chvíli ani kapka vody
neprotekla. O svatodušních svátcích (Letnice, 7.neděle po Velikonocích) ještě
tvořil sníh s těmi stromy přes Jizeru most.
Ještě jedna zvláštnost tu byla „hrubá jedle“. Byla opravdu hrubá,
neboť formani, kteří tudy jeli, měřili její obvod na oprať, a to žádný neměl tak
dlouhou aby stačila kolem. Když se porážela, tak okolo musilo se udělat
lešení, jelikož jedle stála na prudkém svahu. Pilu na ni si vypůjčili až
v Turnově. Klády se po rozřezání čtvrtily, jelikož by nešly do pily.
Dopravovaly se po vodě do Turnova. Můj strýc mi říkal, že okolo jedle byl
vzrostlý les, ale hrubá jedle jej převyšovala o celou korunu. Jelikož stála na
prudkém svahu, byl pařez hodně vysoký a říkalo se, že z něho bylo 20 sáhů

dříví.
Náš dědeček nám také vypravoval, jak chodil do školy. Tenkrát ještě
pan učitel při učení předl nitě a žáci jemu za učení nosili len nebo dříví, co
odměnu. Kdysi přišel jeden žák, Jindřišek od Maliků, do školy v obličeji celý
napuchlý. Byl v noci u Štěpánků (čp. 84) na medu a včely jej pobodaly. Pan
učitel se ho tázal co mu je a co dělal. A ten milý žáček odpověděl: „Pane
ucitej to mne tak dedý“. Jednou pan učitel vykládal žákům, kde který den je
trh. Všechny dny vyjmenoval, ale na sobotu si hned nevzpomněl a dědeček
zašeptal , že ve Vysokém. Jindřišek to zaslechl, vstal a hlásil panu
učiteli:“Pane učitel tuhle Holubec zíká, že ve Vysokým“. A dědeček se obrátil
a dal mu za to jednu nehoráznou facku se slovy: „Tu máš, abys byl podruhé
zticha“.
Dědeček chodil do Jilemnice na každý trh. Že chodil též na výroční
trh netřeba připomínat. To si obyčejně pobyl v hostinci „U města Prahy“, po
celý týden koulet kuželky, byl on vášnivý kuželkář. To bývali se sousedem
dědečkem stateckým a dokázali si kulit o 100 zlatých.
Dědečkův nejstarší bratr Josef se přiženil do Končin k Noskom
(čp.340). Tam měl povoznictví. Míval osm a ještě víc koní a obchodoval ve
lněné přízi. Jezdil po světě a jednou když jeli do Bukurešti se zrcadly, zabrali
je napoleonští vojáci a museli s nimi do Ruska. Byli tři kočové se třemi páry
koní. Dva kočové i s koňmi se již nevrátili, toliko jeden přišel domů. A ten
drahocenný náklad co vezli, byl také pryč. Dědečkův bratr tu katastrofu
dlouho nepřežil a záhy na to v mladém věku 40 let zemřel.
Zůstali po něm tři synové a jedna dcera. Nejstarší, po otci se jmenoval
Josef, ujal se živnosti, ale to povoznictví zaniklo. Když mladší jeho bratr
František šel k odvodu, půjčil mu Josef zápis na dům, aby jej neodvedli, a ten
se mu za to odměnil tím, že mu zápis již nevrátil A ani soudně si ho Josef
nevymohl, jen dostal nějaké přiřknutí-příslib. Co to bylo, to maminka, která
mně to vypravovala, sama nevěděla.
To nás byly dvě rodiny v jedné světnici, mydlářovi měli jedenáct dětí
a nás bylo devět. Tedy dohromady dvacet dětí, čtyři rodiče a dva výměnkáři.
Když já byl malý, tak nás bylo šest kluků. A to naši říkali, že by vrána nad
barákem nepřeletěla, jaký jsme dělali rámus. Měl jsem mladšího bratra
Jindřicha, ten byl nešťastný od malička až do své smrti. Bylo mu sedmnáct
let, když zemřel na tyfus. Když ještě byl v pláštíku, co malý chlapec, který se
teprve stavěl na nohy, starší sestra jej opatrovala, seděla s ním na peci, držela
ho za košilku a koukala dolu na plotnu. Tam v hrnci žhavá voda a kluk ji tam
spadl. Zároveň maminka otevřela dveře, šla zvenčí od dojení, tak hocha
popadla a utíkala s ním do chléva, kde ho vykoupala v čerstvě nadojeném
mléku. Hoch postonal, ale uzdravil se. Když byl o něco větší, líbil se mu
vždycky hodně dlouhý prut. Když ho měl, tak si říkal: „Já jdu z velikého lesa

háje, nesu si parazon.“ Jednou byla sestra s Jindřichem a s kamarádkami dole
na louce pod Kaprasovou stodolou a hráli si tam. Na Jindřicha zapomněla a
ten vylezl na keř pro prut, keř se pod ním naklonil a kluk sjel po obličeji do
rokle po svezlištěti, kde sypali sklo. Tak když ho vynesli z rokle nahoru, bylo
na něj hrozné podívání. Obličej rozřezaný od čela po tvářích až na bradu a co
krve. Ještě to neměl zcela zahojené, nechal tatínek ruchadlo před stodolou,
když přijel z pole a milý Jindřich po radlici lezl nahoru, smeklo se mu a zase
si rozřízl obličej. To když se mu zahojilo, zůstala mu široká jizva přes čelo
nad okem a pod ním přes tvář. Když byl Jindřich ještě větší, a chodil do školy,
tak jak jsem již psal, bylo nás šest a naši byli rádi, když jsme šli z domu. A tak
jsme byli v lese nebo u Jizery a to jsme se stále koupali. Plavat ve vodě jsme
uměli všichni jako kachny. Jednou v neděli jsme byli u Sudníka na koupání,
bylo nás mnoho. Mezi jinými také Frantík Bergmanu. Jel tam tudy forman.
My jsme jej nazývali kraják, se švestkami, které někde v Rokytnici neprodal a
házel nám je na silnice a my jsme je sbírali. Kraják házel slívy stále blíže mezi
kola a on Frantík Bergmanu jak po slívách skočil, tak mu zadní kolo přejelo
přes hlavu a kůži s vlasy mu z hlavy sedřelo. Ještě že mu hlava přišla na ruce
obrácen dlaněmi na zem, takže byl obličej chráněn. Kraják, když to viděl co
způsobil, práskl do koní a ujel. My jsme Frantíka dovedli k vodě, vymyli ránu
a kůži natáhli zase na hlavu. Jak dlouho to hojil, nevím.
Má maminka byla dcerou Josefa Holubce z Končin, toho, co půjčil bratrovi
zápis. Když dostal to přiřknutí, tak se musil z končin odstěhovat a koupil
v Poniklé usedlost čp 186. Koupil, ale peníze nebyly, a tak hospodařil
s dluhem jak mohl. Když to již nešlo hospodařit, ujal od něho živnost
nejmladší syn František. Velmi přičinlivý člověk, ale co to bylo všechno jeho
namáhání platné, když byl mnoho dluhu a on nebyl s to úroky platit. Babička
mu hospodařila, on byl svobodný a ta by všechno rozdala a pak sázela hodně
do loterie.
Strýc by si byl mohl pomoci z dluhů jedním rázem, když se stavěla
přádelna. Ale jeho národní cit mu nedovolil, aby Němcům prodal pozemek
pro náhon a jez. Když to na něm chtěli, tak jim to velmi nadcenil, nechtěl jim
tak odříci, jelikož to byli známí. Ten Stumpe se učil u nás česky. Strýc za ten
pozemek chtěl dvacet tisíc zlatých a konečně dostával čtrnáct. To bylo tolik,
že by za to koupil dvě takové živnosti. A tak se nesmluvili a páni postavili jez
dole. Po roce se pan Stumpe vyjádřil, že přece těch dvacet tisíc měli dát, že by
je měli již první rok doma. Také strýcovi dávali všechny povoznické práce
v přádelně, takže by mohl držet dva páry těžkých a jeden pár lehkých koní do
kočáru. Ale strýc že ne a ne. A tak mu zůstala prodlužená chalupa a přišla
brzy do dražby. Ta dražba se ale jen tak hladce neodbyla.

Krakonoš chválí
Svazkem obcí Jilemnicka byl v loňském roce vyhlášen postup při
vyhodnocování nejlepšího podnikatele na úseku pohostinství, ubytování,
zábavných akcí, ale také v práci a výsledcích rolníků, obchodníků,
řemeslníků, společností, vynálezců apod. V rámci hodnocení lze hodnotit i
další významné déletrvající události. Při hodnocení se klade důraz na:
ü vzhled objektu,
ü přínos pro obec, cestovní ruch, zaměstnanost místních občanů,
ü význam v regionu, kraji republice, dobré jméno podniku,
ü předmět výrobku, užitečnost, přínos pro veřejnost, ekologie,
ü druh, četnost, zajímavost a vtip reklamy podniku,
ü přístup k zákazníkům vstřícnost, kontakt,
ü druh vztahu a plnění závazků k obci, městu,
ü veřejné mínění, pověst, spolupráci s ostatními podnikateli,
ü sponzorská ochota, angažovanost, iniciativa ve veřejném životě,
ü vztah ke škole, mládeži, sportu,
ü schopnost inovace, zlepšování podniku a služeb.
Zastupitelstvu obce byla v loňském roce k ohodnocení navržena firma Singing
Rock Poniklá, která z převážné většiny splňovala zadané podmínky. Pro
zařazení firmy k ohodnocení bude ještě nutno splnit některé administrativní
kroky. Ocenění bude předáno v závěru druhého ročníku Krakonošových
letních podvečerů. Pro firmu bude představovat významnou reklamu.
Proto vyzýváme ponikelské občany, podnikatele, zemědělce,
spolky a další, k podání návrhů, které by se na dalším veřejném zasedání
zvážily a ti nejlepší mohou být schváleni a doporučeni k ohodnocení
plaketou „Krakonoš chválí.“ V případě opakovaných vyhlášení bude
vyhodnocený odměněn pečetí připojenou k plaketě.
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Krkonošské výrobky na Staroměstském náměstí
Manažeři Krkonoš – svazku měst a obcí ve spolupráci
s organizátory Vánočních trhů na Staroměstském a Václavském náměstí
v Praze připravili v tomto roce pro návštěvníky speciální stánek
s originálními krkonošskými výrobky.
Pod značkou Krkonoše – originální produkt - předvádějí svůj
sortiment například výrobci medoviny, keramiky, šperků, sněžnic, pletených
doplňků z provázků a dalšího zboží.

„Chceme, aby trhy co nejvíce odrážely atmosféru staročeských vánoc.
Proto jsme výrobcům z Krkonoš poskytli prostor na Staroměstském náměstí,
kde svoje řemesla předvádí. Jedná se o výrobky, které návštěvníkům
Vánočních trhů přiblíží často pomalu zapomenuté tradice krkonošského
regionu,“ řekl Libor Votruba, předseda představenstva společnosti Taiko,
která vánoční trhy organizuje.
Společný stánek na Staroměstském náměstí je ve spolupráci se
Svazkem Krkonoše jednou z prvních společných aktivit výrobců, kteří
koncem letošního září založili Sdružení pro krkonošské produkty.

Monitoring názorů návštěvníků
Poznat skladbu návštěvníků a důvody jejich příchodu do jednotlivých
turistických regionů ČR, zjistit, jací hosté, v kterých místech tráví svůj volný
čas, jak jsou spokojeni s vybavením jednotlivých lokalit, kvalitou
poskytovaných služeb a nabídkou možností k prožití svého volna. To je hlavní
cíl dotazníkové akce “Monitoring návštěvníků v turistických regionech ČR“
zadané státní agenturou CzechTourism.
První etapa šetření probíhala od června do září 2005. Získaná data
jsou zpracována a shrnuta do závěrečné zprávy, se kterou se v plném znění
můžete seznámit u manažerů Krkonoš – svazku měst a obcí (E-mail:
kroupovaklara@muvrchlabi.cz). V regionu KRKONOŠE respondenti
pozitivně hodnotili ubytovací služby – rozsah a dostupnost kapacit,
poskytování místních informací, úroveň veřejného stravování, orientační
značení, služby pro lyžaře, služby pro motoristy. Negativně byly hodnoceny
vysoké ceny za poskytované služby.
V současné době probíhá zimní šetření. V Krkonoších bude znovu
osloveno celkem 1 500 návštěvníků. Hlavní koordinátorka projektu
„Monitoring návštěvníků“ pro turistický region Krkonoše, Klára Kroupová,
manažerka Krkonoš - svazku měst a obcí, připomíná: „Celorepubliková akce
má výhodu vzájemného srovnání dat. Dotazníky jsou totožné pro všechny
turistické oblasti, sběr probíhá stejným způsobem, ve stejném období.“
Turisticky atraktivní místa, kde jsou respondenti oslovováni, byla
vybrána tak, aby monitoring pokryl velká i malá střediska hor a podhůří.

Ze statistických podkladů vyplývá například, že:
...........65% dotázaných nejčastěji získává informace z propagačních
materiálů, 60% v turistických informačních centrech, 59% od příbuzných
a známých, 58% z internetu; 75% nevyužívá informace cestovních kanceláří

a agentur, 54% nevyužívá médií.
..........38% respondentů (43% Čechů) utratí denně 200 – 500 Kč. Zahraniční
návštěvníci (59%) své průměrné každodenní výdaje odhadovali spíše
v rozmezí 500 – 2000 Kč.
..........Nejvíce (41%) hostů bylo zastiženo na jednodenní cestě; 28% stráví na
místě 3 až 7 nocí. Cizinci volí častěji týdenní pobyty, Češi naopak jednodenní.
..........Nejčastějším důvodem pobytu v regionu (38% všech dotazovaných
z toho 52% cizinců) bylo poznávání, 19% chce především relaxovat, 15%
provozovat turistiku či sport, 8% přijelo za příbuznými nebo známými, 5% je
zde za prací nebo zábavou.
..........Pro 55% návštěvníků (66% zahraničních) je z možných aktivit
v regionu nejlákavější poznávací turistika, dále pěší turistika (44%),
cykloturistika (23%), koupání či vodní sporty (18%), společenský život (18%)
a návštěvy kulturních akcí (15%).
Krkonoše-SM

Krajská veterinární správa pro Liberecký kraj
Ostašovská 521, 460 11 Liberec 11 - Růžodol 1,
tel. 485103871-2, 482710623, fax 482713149,
e-mail: kvsl@svscr.cz
Věc: informace o ptačí chřipce pro veřejnost
Za současné nákazové situace se státní veterinární službě hlásí
hromadné úhyny (min. 5 kd na jednom místě) volně žijících ptáků.
U kachny divoké, husy divoké, husy běločelé, labutě velké, volavky
popelavé a kormorána obecného, se hlásí i ojedinělé úhyny. Pracovníci
jednotlivých inspektorátů krajské veterinární správy zajistí sběr
nahlášených uhynulých ptáků a jejich laboratorní vyšetření
v příslušném Státním veterinárním ústavu. Podnikatelské subjekty
s chovy srůbeže se řídí Mimořánými veterinárními opatřeními Státní
veterinární správy ČR ze 14.02.2006.
Uhynulých ptáků by se neměl nikdo dotýkat a jejich nález se
v jednotlivých okresech hlásí na příslušné inspektoráty Krajské
veterinární správy pro Liberecký kraj.

Okres Semily: v pracovní době tel. 481622576
v mimopracovní době
MVDr. Svihel
602 181 929
MVDr. Svecová
721 751 006
MVDr. Kušnieriková 723 435 481
Pracovní doba inspektorátů je Ut, Čt, Pá
Po, Stř,

07:00 - 15.30 hod.
07:00 - 17.00 hod.

Aktuální informace o ptačí chřipce jsou publikovány ve většině médií
a v ucelenější podobě je možné je získat na serveru www.svscr.cz,
webových stránkách Státní veterinární správy ČR.
Prosíme o zaslání této informace městským a obecním úřadům
Libereckého kraje.

Co vám říká slovo „Rejdovačky“ nebo Rejdy?“
V polovině ledna 2006 jsem šel kolem vývěsní tabule umístěné
naproti závodu Interlana v Poniklé a zaujal mě plakát s názvem „Ponikelské
rejdovačky.“
Řekl jsem si, že napíšu článek do místního časopisu „Pod horami“,
abych se dozvěděl něco o slovech „rejdovačky“ a „rejdy.“
Především by mě zajímalo, kde a kdy uvedená slova vznikla. Nejen
slova, ale kdo tyto řiditelné saně začal vyrábět a taky používat pro zimní
závody v Poniklé. Zda se vůbec najdou pamětníci, kteří význam obou slov
objasní a nade se písemná nebo jiná dostupná dokumentace, která vše uvede
ve známost.
V Poniklé se závody na rejdovačkách konaly pravidelně až do
určitého roku, a z důvodu nevhodné tratě nebo z jiných důvodů, se už
nekonaly.
Proto se výbor sousední tělovýchovné organizace Sokol Přívlaka
rozhodl závody na rejdovačkách obnovit.
První závod se na Přívlace uskutečnil v neděli 15.března 1970 za
krásného slunečného počasí. Start byl od pohostinství „Na Táboře“ a končil
cílem uprostřed lesa, který místní obyvatelé nazvali „hatí.“ Délka závodní
tratě byla přibližně asi 500 metrů. Příprava vlastního závodu požadovala
napsání a vyvěšení plakátu, nákup cen, zajištění vybavení startu a cíle,
diplomy, psací potřeby. Potřebné zajištění jsem obstarával se svým bratrem
Vláďou, i když jsem nebyl členem Sokola Přívlaka.

Trať pro závod rejdovaček se musela upravit sněžnou frézou, protože
vrstva sněhu před závodem dosáhla výšky asi 70 cm. Hlavním místem pro
dobrý průběh závodu a občerstvení závodníků bylo pohostinství Na Táboře,
kde kraloval pan Josef Zemánek. K dobré pohodě diváků sloužil i stánek
s občerstvením, který byl umístěn nad domem manželů Janouchových.
Úpravu tratě v přestávkách mezi jednotlivými koly prováděl pan Josef
Jandura. Stejnou úpravu prováděl před vlastním závodem. Závod byl
odstartován ve čtrnáct hodin a konal se pro každou dvojici dvěma jízdami.
Přehled jednotlivých kategorií ve kterých se závodilo:
o chlapci a dívky do 11 let při účasti 8 dvojic,
o chlapci od 12 do 15 let při účasti 7 dvojic,
o dívky od 12 do 15 let při účasti 4 dvojic,
o muži a ženy od 16 let při účasti 11 dvojic.
Výsledek se vypočítával součtem obou jízd a první, druhá a třetí dvojice
byla odměněna cenou a diplomem. Každá dvojice dostala horký čaj se
sirupem a mladší závodníci čokoládovou plaketu se stuhou. Vlastní závod
sledovali po celé trati občané z Poniklé, Hradska a z Jilmu.
V roce 1970, kdy se první závod konal, byl každý dům na Jilmu
obsazen stálými obyvateli, tj. 77 občany. Během závodu nedošlo ke zranění
a pořadatelskou službu zajišťovali členové Sokol Přívlaka, včetně členů
Českého červeného kříže Přívlaka. Na jednotlivé ceny přispěly organizace
z Poniklé, Přívlaky a z částky z dobrovolného vstupného:
§ Závodní výbor ROH Seba 12 Poniklá
400,-Kč
§ Závodní výbor Sběrné suroviny Přívlaka 100,-Kč
§ Sdružení rodičů a přátel školy Poniklá
200,-Kč
§ Český svaz žen Poniklá
200,-Kč
§ Myslivecké sdružení Poniklá
100,-Kč
§ Dobrovolné vstupné
325,60Kč
Celková částka
1 325,60Kč
Raritou závodu na rejdovačkách pořádanou TJ Sokol Přívlaka,
později TJ Seba Poniklá, byli vítězové kategorie:
§ Muži a ženy od 16 let - pánové František a Ivan Holubcovi, kteří se vždy
umístili na prvním místě (1970, 1980, 1981, 1987).
Další závody se na Jilmu uskutečnily v letech 1973 a 1984.
V současné době nelze závody na rejdovačkách v Jilmu uskutečnit
z důvodu úpravy tratě, zázemí pro občerstvení závodníků a zajištění
pořadatelské služby.
Úvahu zpracoval 2.2.2006 František Václavík, Poniklá čp. 412

Ponikelské rejdovačky podle kronikářů
První zmínka o rejdovačkách je zaznamenána v obecní ponikelské
kronice z roku 1960. Citace: „První rejdovačky byly vyrobeny zámečnickými
učni Otou Fišerou a Josefem Tomíčkem čp. 6 v dílně Bohumila Hnyka.“
Později pak rejdovačky vyráběl kovář pan Vaníček a lyžiny se sedátkami
dodával pan Václav Stínil.
První roční ponikelských rejdovaček se uskutečnil v roce 1961 a
pořadateli byla Tělovýchovná jednota Sokol Poniklá a Základní škola Poniklá.
Jezdilo se po silnici od horního kravína až ke kostelu.
Další rejdovačky se uskutečnily v roce 1962, 1963, 1964, 1967.
V roce 1965, 1968 se závody nekonaly pro rozbředlý sníh, déšť nebo pro jeho
nedostatek.
V roce 1966 a 1969 není v kronice zápis, pravděpodobně se nekonaly.
Od roku 1967 do roku 1981, tj. 14 let se rejdovačky nekonaly, protože
v roce 1965 začal jezdit autobus a silnice se sypala škvárou. Také se zvýšil
počet osobních automobilů a tak se komunikace nedala pro závody rejdovaček
použít.
15.února 1981 tradici rejdovaček obnovila Tělovýchovná jednota
Sokol Poniklá a trať vedla od horního kravína po školu. Od roku 1982 se pak
závody opakovaly až do roku 1987. Pak se již v kronice o těchto závodech
nepíše. Je to také tím, že od roku 1991 začal provoz lyžařsky vlek, který
zpočátku provozovala TJ Sokol Poniklá.
Zajímavá zmínka je v kronice z roku 1988, kde se pro zpestření
nejrůznějších besed, výročních schůzí, valných hromad, promítaly filmy pro
pamětníky právě z těchto závodů.
Na Přívlace, se podle zápisů z kroniky, konaly závody rejdovaček
každoročně. Údajně snad také až do roku 1988.
Z kroniky vyčetla Květa Kavánová.

Rejdy 2006
Za krásného počasí se v neděli 23. ledna 2006 od 13 hodin uskutečnily závody
na řiditelných saních „rejdách“ v obci Poniklá. Organizátoři se pokusili
obnovit skoro již zapomenutou tradici v těchto závodech. Na dobře připravené
trati se závodu zúčastnilo 47 posádek. Jelo se dvojkolově v minutových
intervalech a to v kategorii děti (do 15 let) a dospělý. Někteří závodníci přišli
v dobovém oblečení (Floriánci), jiní nezapomněli na nezbytné helmy a jiní na

elastický úbor či ochranu zraku. Byť na trati došlo k několika kolizím,
nedošlo k žádnému úrazu. I v tomto směru se akce vydařila a organizátoři
doufají, že příští ročník se vydaří stejně jako ten letošní a to jak počtem
posádek, tak i krásným počasím.

Napsali o nás:
Mladá fronta DNES
V Poniklé vzkřísili tradici rejdovaček, saní s volantem
Poniklá - Po téměř dvaceti letech vzkřísili v Poniklé tradici závodů na
speciálních saních - rejdovačkách.
Na osm set metrů dlouhý sjezd po obecních cestách se včera vydalo
přes čtyřicet lidí. „Dříve se tady takové závody konaly každý rok, tak jsme se
pokusili tímto závodem vzkřísit tradici,“ podotkl jeden z organizátorů Tomáš
Kázmer. Rejdovačky vymyslel v šedesátých letech minulého století místní
truhlář s kovářem. „Je to taková naše rarita, ale doma je má spousta lidí,“
podotkl Kázmer.
Od běžných saní se podstatně liší. Mají volant, kterým se ovládají
úzké lyžiny. Specialitou je i brzda, jejíž páka je umístěná hned u volantu.
Vejdou se na ně dva pasažéři.
Včerejší závod přilákal lidi, kteří na saních jezdili už v minulosti, i ty,
pro které byla jízda po rejdovačkách premiérou. „Svezení je mnohem lepší než
na běžných saních. Mnohem rychlejší, navíc se dobře ovládají,“ pochvaloval
si včera jeden z přihlížejících, který nakonec neváhal a také jedny saně
vyzkoušel.
Většina saní byla poněkud historických, na trati se ale objevily i nově
sestavené stroje. Sériově je ale nikdy nikdo nevyráběl. „Možná je to škoda,
určitě bych si je koupil,“ litoval jeden z přihlížejících.
Závodilo se v dětské i dospělé kategorii, vítězem se stal ten, kdo měl
nejmenší součet obou měřených sjezdů.
Organizátoři měli včera pro závod ideální podmínky: na mrazivém
sněhu saně jely podstatně rychleji než například v sobotu.

Deník Pojizeří
Tradici obnovili, jelo 47 posádek
Radim Pochop

Poniklá – Celkem 47 dvoučlenných posádek se zúčastnilo nedělních závodů
v jízdě na rejdách v obci Poniklá. Po téměř dvaceti letech tak byla obnovena
již téměř zapomenutá tradice.
„Závody na rejdách se u nás pořádaly před lety pravidelně a nás
napadlo na tuto tradici navázat,“ vysvětlil Tomáš Kázmer, jeden
z pořadatelů. Nápad party nadšenců získal nečekaný ohlas. O jízdu po zhruba
700 metrů dlouhé trati měli zájem dospělí i děti. v kategorii dětí jelo
19 dvojic, v dospělých pak 28 párů.
„Mezi dětmi zvítězil Pepa Rón s Mirkem Votočkem. Druhé místo
patřilo dvojici Jakub Matějka a Pepa Jandura. Bronz získala posádka Lukáš
Holubec a Vojta Krause,“ řekl Petr Plichta, místostarosta Poniklé.
V kategorii dospělých se z vítězství radovalo duo Láďa Václavík
a Petr Václavík. Druhé místo patřilo dvojici Karel Scholz a Vojta Scholz.
Třetí místo pro sebe získali Petr Plichta s Radkem Vágnerem.
Rejdy mají v Poniklé dlouholetou tradici. Tyto netradiční sáně, oproti
běžným mají užší lyžiny a volant s brzdou, zkonstruovali je v šedesátých
letech minulého století ponikelští řemeslníci.
Rejdy nabízejí větší zážitek z jízdy než běžné saně. jsou rychlejší, dají
se lépe ovládat, pro bezpečí slouží brzda. jsou ale náročnější na podklad,
potřebují zatvrdlý sníh, v hlubokém se zaboří a nejedou.

Závěrem si poděkování za podporu závodů na rejdách zaslouží:
- Mirek a Láďa Václavíkovi za poskytnutí zázemí k provozu občerstvení
- majitelé pozemků (Kaván, Šír) a okolní obyvatelé za vstřícnost a ochotu, jak
při přípravě závodů, tak i při samotném závodu
- Petr Plichta za výrobu diplomů
- Firma RAUTIS za výrobu cen a propagaci v médiích
- Jakub Harcuba za propagaci na internetu
- Míla Skalský, Jan Veselý, Tomáš a Radek Šírovi za údržbu trati
- Vašek Novák a Petr Hájek za ozvučení a komentář o průběhu závodu
- Jana Tomíčková za výrobu dopravních značek
a hlavně bychom chtěli poděkovat Vám všem, kteří jste přišli tuto akci
podpořit
Jsme rádi, že jsme touto akcí zviditelnili obec navenek. Proběhl šot
v televizi, byly napsány články v novinách. Lepší reklamu pro obec
neseženeme.

Na závěr bychom Vás chtěli pozvat na příští závody na „rejdách“,
které se budou konat v roce 2007.
Organizační výbor

Desetileté výročí
Vážení spoluobčané!
Promiňte mi, že se vracím 10 let zpět. Je to výročí, kdy se opravoval
náš kostel sv. Jakuba Většího a uvnitř kostela se renovovala malba. Co
všechno bylo nutné pro úspěch tohoto záměru udělat, je pro normálního
smrtelníka, ať věřícího či nevěřícího, těžko představitelné.
Dovolte mi připomenout provedené práce jen ve zkratce. Především
bylo nutné vystěhovat veškeré sochy, obrazy a lustr. Postavit lešení, sekat a
vrtat zdivo pro rozšíření elektroinstalace a rozhlasu. Provést klempířské a
zednické práce. Objednat náročné restaurování maleb Umělecko průmyslovou
školou z Litomyšle. Následně zase všechno pověsit, rozmístit a nastěhovat.
Tehdy nám materiálově i finančně velice pomohl bývalý závod Seba 12, za
vedení pana Antonína Sůvy. Stranou nestál ani obecní úřad, který pomohl jak
finančně, tak i různými službami.
Byla zhotovena světelná tabule (ing.Zelinka), opravovaly se varhany,
vyrobeny dřevěné svícny, stolky, lavice, ozdoby (M.Hnyk), pokládal se
chodník (Vejnar, J.Jindřišek, F.Holubec). Proti možným krádežím se
osazovali dvoje železné mříže a konečná instalace malého zvonu byla tou
nejnáročnější akcí. Kromě vyjmenovaných prací bylo provedeno ještě mnoho
dalších větších či menších oprav, na kterých naši občané nezištně odpracovali
tisíce hodin, pouze za malé občerstvení.
Peníze jsme získávali všelijak. Mimo jiné i z vyřazených Al-Fe
vodičů místního rozhlasu. Rozplétaly se dráty, aby se ve sběrně co nejvíce
zhodnotily. Na této akci se podílelo zhruba 25 lidí. Nejpilnějšími byly paní
Spěváčková a Stínilová, z pánů František Holubec. Výsledkem bylo získání
30 000,-Kč, ke kterým ještě jinými aktivitami přibylo 10 000,-Kč. Tyto
prostředky pokryly náklady na opravu varhan.
A tak mi dovolte, abych při této příležitosti poděkoval těm, kteří odpracovali
nejvíce hodin. Byli to Farský, Čížek, Malík, Bachtík, Hladík, Holubec J.,
Holubec A., Janata, Nechanický, Kopecký, Matyáš. Které jsem nejmenoval,
prosím, nechť mi prominou, ale nelze tady vyjmenovat všechny. Ostatně jsou
to stále ti samí, kteří i nyní mají potřebu stále něco vylepšovat a opravovat.
Nakonec nemohu zapomenout na ty spoluobčany, kteří se více jak 10 let

podílejí na postavení a výzdobě vánočního stromu u pomníku padlým. Bývá
to dosti náročné, jak na čas, tak rozmary počasí. Jsou to pánové Farský, Čížek,
Malík, Janata. Patří jim můj dík.
Antonín Holubec st., Váš spoluobčan.

Vážení spoluobčané,
Před nedávnem jsem si přečetl v časopise našich sousedů článek,
který mne velice zaujal. Zaujal mne svoji aktuálností v souvislosti s děním
kolem nás – každodenním shonem, politickými třenicemi, chamtivostí, závistí
a různými žabomyšími válkami. Dovolte mi tedy, abych Vám tento materiál
přiblížil. Rozhodně stojí za přečtení a následné zamyšlení nad svým
dosavadním životem, kdy je někdy potřeba zvolnit, zastavit se, ohlédnout …..
Jaroslav Čížek

Země jako malá vesnička.
Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesničku čítající 100
obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností –
jak by potom tahle maličká, různorodá vesnička vypadala?
Ve vesnici by žilo:
- 55 asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule a 8 Afričanů
- 52 žen a 48 mužů
- 30 bělochů a 70 osob ostatních ras
- 30 křesťanů a 70 osob jiného nebo žádného vyznání
- 89 heterosexuálů a 11 homosexuálů
- 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek
- 6 lidí by bylo z USA
- 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standartu
- 70 by neumělo číst, psát a počítat
- 50 by trpělo podvýživou
- 1 by byl(a) na prahu smrti
- 1 by byla těhotná
- 1 by měl(a) vysokoškolské vzdělání
- 1 by vlastnil(a) počítač
Následující je pouze anonymní interpretace výše uvedených faktů.
Prosím přemýšlejte o tom tímto způsobem!
1. Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi
úzké skupiny lidí.

2. Pokud se toto ráno vzbudíte a budete více zdraví než nemocní, jste
šťastnější, než celý milion lidí, kteří tento týden nepřežijí.
3. Pokud jste nikdy nebyli v bitvě, nezažili osamělost uvěznění, utrpení
mučení nebo sevření krutého hladu …. jste na tom lépe než 500
milionů lidí tohoto světa.
4. Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se museli obávat
ponížení, zatracení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než celá
miliarda lidí, kteří to štěstí nemají.
5. Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde
spát…. jste bohatší než 75% lidí této planety.
6. Máte –li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte do kasičky ,
patříte mezi 8% současných nejbohatších lidí tohoto světa.
7. Pokud jsou Vaši rodiče stále naživu a svoji ….. jste velmi vzácný
případ.
8. Držíte-li hlavu zpříma, s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční
…jste požehnáni, protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
9. Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho nebo se jen dotýkáte jeho
ramene, jste požehnáni, protože umíte nabídnout léčivý dotek – dar,
který nikoho nic nestojí.
10. Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnáni dvakrát, protože na Vás
někdo myslel, a co víc, jste šťastnější než celé dvě miliardy lidí, kteří
nedokážou číst vůbec.
Mějte hezký den, spočítejte si svá požehnání a pokuste se
připomenout všem ostatním, jaké mají vlastně štěstí, které si mnohdy ani
nedokážou uvědomit.
Zdroj: Internet, anonym.
Převzato z časopisu od našich sousedů z Benecka – „Posel z pod Žalýho“

Vážení občané, podnikatelé, majitelé chat, penzionů i všichni ostatní
příznivci naší obce,
V současné době vzniká v Poniklé záměr prezentovat naši obec
v celonárodním a možná i v mezinárodním měřítku. Konkrétně se jedná
o vytvoření letního a zimního propagačního letáku se zaměřením na turistické
zajímavosti v obci a v jejím okolí. Letní leták chceme připravit na letní
sezónu 2006 a zimní na zimu 2006. Hlavním cílem tohoto záměru je
zviditelnit naši obec a představit ji jako místo, kde je možné prožít dovolenou

a nenudit se, kde se dá odkrýt mnoho zajímavostí, které jsou právě jenom
u nás. Dalším cílem je, aby se na tomto projektu podíleli mimo obec také
ponikelští podnikatelé v turistickém ruchu a další, kteří mají o zvýšení
turistického ruchu v naší obci zájem. Rádi bychom totiž provázali některé
nabídky služeb mezi sebou tak, abychom návštěvníky udrželi v obci co
nejdéle. Jak již bylo řečeno, prezentace bude zvlášť pro léto se zaměřením
hlavně na cyklo a pěší turistiku, možnosti koupání, turistické jedinečnosti
v okolí apod. a pro zimu, kde se chceme zaměřit především na zimní sporty
(vlek, běžecká dráha) a služby s těmito aktivitami spojené – ubytování,
občerstvení, zábava.
Tato myšlenka vznikla teprve nedávno, proto je zde ještě mnoho
prostoru pro různé náměty. Budeme vám velice vděční za jakýkoliv nápad či
připomínku. Také bychom byli rádi, kdyby se nám ozvali všichni
zainteresovaní poskytovatelé zmíněných služeb, kteří by se chtěli na přípravě
a realizaci podílet.
Věříme, že s vaší pomocí se nám podaří ukázat světu perlu Krkonoš –
Poniklou.
Vaše podněty předávejte buď na obecní úřad nebo zasílejte na
emailovou adresu petrplichta@ponikla.cz. Případně se můžeme sejít osobně.
Petr Plichta a Marek Kulhavý

Petice
Na Obecním úřadu v Poniklé jsou sběrné archy petice proti výstavbě
vodních nádrží na území obcí Harrachova, Kořenova, Rokytnice na Jizerou
a Pasek nad Jizerou.
Text: „My níže podepsaní zásadně nesouhlasíme s výstavbou vodních nádrží
na území obcí Harrachov, Kořenov, Rokytnice nad Jizerou a Pasek nad
Jizerou, které se mimo jiné nacházejí na území Krkonošského národního
parku a jeho ochranného pásma. Dotčené obce cítí značné ohrožení
samotných sídelních útvarů, ohrožení existence, stability a možnosti rozvoje.
Zásadně nesouhlasíme ani se zařazením výše uvedeného vodního díla do
územního plánu Velkého územního celku Libereckého kraje a Směrných
vodohospodářských plánů povodí Labe.“
O co jde? Ministerští úředníci plánují v budoucnu postavit přehradu
Vilémov, která by zčásti zaplavila území 4 obcí a okolní obce by doplatily na
svůj rozvoj, cestovní ruch, změnily by se klimatické podmínky. Tento záměr
je obsažen v konceptu územního plánu Velkého územního celku Libereckého
kraje. Ministerstvo záměr zdůvodňuje tím, že nejde o vodní dílo, ale o hájené
území. nikdo neví, jaké bude klima za padesát, sto let. V případě jeho změny

by byla zadržována voda v období sucha, či v případě ohrožení povodněmi.
Vychází se z plánu z roku 1988, ale bude se v letech 2008-2009 dopracovávat.
zatím to tedy není aktuální záležitost, ale v případě změny podnebí by však
podobných přehrad jako Vilémov vyrostlo v ČR nejméně několik desítek.
Obce se však již přes rok brání. v únoru 2005 vyvolaly společné
setkání představitelů dotčených obcí se zástupci krajského úřadu Libereckého
kraje, KRNAP, CHKO jizerské hory v Pasekách. Se svým problémem se
obrátily na paní senátorku Mgr. Soňu Paukrtovou, která přislíbila pomoc.
V květnu 2005 se na Ministerstvu pro místní rozvoj konala schůzka týkající se
řešení rozporu ohledně přehrady Vilémov, kde zástupci vyjádřili svůj zásadní
nesouhlas s výstavbou nádrží na území západních Krkonoš. Výsledkem
jednání však je dohoda MMR a MZ o společné ochraně území údolní nádrže
Vilémov z titulu veřejného zájmu. Problematiku dalších plánovaných přehrad
(Harrachov a Paseky) ministerstva odmítla řešit.
Vsrpnu 2005 se uskutečnila schůzka s náměstkem ministra
zemědělství ing. Machem, na které bylo upozorněno na problém a žádost
o zvážení opětovného zařazení těchto vodních děl do nového Směrného
vodohospodářského plánu povodí Labe.
V srpnu 2005 zaslaly obce otevřený dopis hejtmanovi Libereckého
kraje se žádostí o zahájení nového rozporového řízení v problematice vodních
nádrží.
Správa KRNAP se problematikou zabývala problematikou přehrady
ve Vědecké a Regionální sekci Rady KRNAP. Výsledkem je zásadní
nesouhlas s výstavbou jakýchkoli přehradních nádrží v západních Krkonoších.
Krkonoše - svazek měst a obcí se stotožňuje s názorem obou sekcí
Rady KRNAP a vyjadřuje nesouhlas s výstavbou nádrží.
Zástupci chráněné krajinné oblasti Jizerské hory rovněž zaujímají
negativní stanovisko k problematice vodních nádrží na území západních
Krkonoš. Těmito díly by byly dotčeny i Jizerské hory.
Obsah projektů:
Vodní nádrž Vilémov, maximální varianta:
•
Náklady na výstavbu (spočítáno v roce 1988) ve výši 2,548 miliard Kč
•
Kamenitá hráz o výšce 134 metrů a délce 570 metrů.
•
Zatopeno 20,9 hektarů zamědělské půdy, 228,9 hektarů lesní půdy,
zbořeno 142 objektů, nutná výstavby 98 km nových silnic.
Vodní nádrž Paseky:
•
Betonová hráz o výšce 45 metrů a délce 186 metrů
•
Využití k vůrobě elektrické energie

•

zatopeno 1,2 kilometru komunikací a zlikvidováno 18 objektů

Vodní nádrž Karlov:
•
Kamenitá hráz o výšce 39 metrů a délce 344 metrů
•
Zatopeny hlavně lesy

Všem posluchačům bezdrátového obecního rozhlasu
D Ů L E Ž I T É !!!
Obec Poniklá provozuje bezdrátové vysílání obecního rozhlasu na
základě platného POVOLENÍ Českého telekomunikačního úřadu. Oprávnění
k provozování vysílacího rádiového zařízení bylo vydáno na základě
§ 102 a § 95 zákona č. 151/2000 Sb.
S účinností od 1.1.2006 však platí nový telekomunikační zákon
č. 127/2005 Sb., který upravuje provoz pro bezdrátový informační systém. Na
základě nového zákona zrušil Český telekomunikační úřad obci Poniklá
oprávnění z roku 2000 a vydal nové individuální oprávnění s omezenou
platností pouze do 30.června 2006. Po tomto datu nebude možné bezdrátový
rozhlas provozovat, pokud nedojde ze strany obce ke splnění požadavků,
uložených zákonem o elektronických komunikacích.
Rada obce se problémem zabývala, oslovila dodavatele zařízení a na
základě jeho navrhovaných alternativ, vybrala následující řešení:
ü Bude zachováno stávající vysílací zařízení na obecním úřadu, na
kterém není nutno nic měnit.
ü Druhá část vysílacího zařízení, která je umístěna v mateřské
škole, bude přeladěna na nový kmitočet přidělený Českým
telekomunikačním úřadem.
ü Stávající bytové přijímače bude nutno přeladit pro příjem signálu
bezdrátového rozhlasu. Úprava spočívá ve výměně krystalu
v oscilátoru přijímače a celkovém přeladění přijímače.
Popsané řešení bude pro obec nejlevnější přijatelnou variantou.
Z důvodu přeladění bytových přijímačů
žádáme všechny majitele bezdrátového obecního rozhlasu,
aby během měsíce dubna 2006, předali přijímač k přeladění
na obecní úřad. Nepřeladěné přijímače nebudou vysílat.
Děkujeme Vám.
-kk-

Upozornění – informace - sdělení
v Helena Hnyková, 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 481 585240.
v Sbor dobrovolných hasičů Poniklá provede v letošním roce
pravidelné dvouroční preventivní prohlídky. Žádáme občany, aby ve
svém zájmu nechali prohlédnout stav komínových těles ve svých
objektech, a to v sobotu 15.dubna 2006. Dvojice preventistů bude
chodit po celý den.
v Místní knihovna v Poniklé představuje nové knihy: Bezpečné
místo, Gabriela Dubská dětem, Jak funguje vesmír, Kouzelná cesta,
Madisonské mosty, Maigret a přítel z dětství, Nástrahy zubařského
křesla, Nevěsta do naha svlečená, Ohnivé okovy, Po pohřbu, Prach
tisíce cest, Ptáci lesů, luk a polí, Sametoví vrazi, Zkouška neviny,
Zvěrolékař na sál, Dětský lexikon, Hadí doupě, Maigret a sobotní
návštěvník, Ples vlčic, Vzdálené vrcholky hor a další. Navštivte naši
knihovnu, která je otevřena každé liché úterý od 15.00 do 16.00
hodin.
v Dětský maškarní bál se připravuje na 22.dubna 2006 od 14.00
hodin do Kantýny. Takže máte dostatek času pro přípravu pěkné
masky, která určitě v soutěži vyhraje.
v Oznamujeme, že Základní škola Poniklá se v soutěži se školním
mlékem umístila ve své kategorii na 2.místě. Výhra pro celou školu
představuje odměnu ve výši 7 000,-Kč na zakoupení vybavení pro
školu dle jejího uvážení. Gratulujeme!

v Základní škola připravuje:
Poškoláci za školou aneb Den dětí může trvat i týden !
Na přelomu května a června bychom chtěli pro žáky 2. stupně
uspořádat sportovně poznávací týden v oblasti Českého ráje. Kromě
seznamování s místní přírodou, kulturou a historií plánujeme pěší

turistiku, výlety na kolech, sjíždění Jizery na loďkách i lezení ve
skalách.
Abychom co nejvíce snížili finanční náklady spojené s pobytem
ve stanovém táboře, hodláme si stravování zajistit sami. Přesto, aby se
všechny děti mohly akce bez problémů zúčastnit, prosíme všechny,
kteří nás mohou peněžním příspěvkem či jakkoli jinak (dopravou,
hmotně – např. bramborami J ) podpořit, ať nás zkontaktují. Budeme
vděčni za každou, i sebemenší pomoc.
Zdeněk Vinklář, řed. ZŠ

v Třídíte odpad ?
Ne, nikdo netřídí.
Tak tuto odpověď u nás ve škole neuslyšíte. V tomto školním
roce jsme konečně i my začali třídit recyklovatelný odpad a stali jsme
se sběrným místem tohoto odpadu. Kromě toho , že nezatěžujeme
životní prostředí, což je jistě chvályhodné, tak navíc za tento odpad
získáme finanční prostředky. Napoprvé jsme vydělali 720,- Kč. Jistě
vás zajímá, jak tyto peníze využijeme. Pro žáky, kteří se nejvíce
zapojí do sběru odpadu, uspořádáme výlet do Prahy, kde mimo jiné
navštívíme kino Oskar IMAX- jediné 3D kino v ČR ( vytváří iluzi
trojrozměrné reality). A to není všechno. Obecní úřad vyhlásil soutěž
tříd, nejlepším třídám přispěje na školní výlet (1. místo- 3000,- Kč,
2. místo- 2000,- Kč, 3. místo- 1000,- Kč).
Takže vážení rodiče, podporujte své děti v této dobré myšlence,
určitě se mají na co těšit!!!
Zdeněk Vinklář, řed. školy

v ŠKOLSKÁ RADA
Před koncem roku 2005 začala pracovat nová školská rada při
Základní škole Poniklá. Tato rada vznikla na základě zákona
č. 561/2004- školský zákon, kde jsou popsány i její práva
a povinnosti. Rodiče žáků si zvolili jako své zástupce paní Alici
Bekrovou a paní Martinu Holubcovou, pedagogy v radě zastupují paní
učitelky Peterková a Holubcová a Rada obce jako své zástupce
jmenovala pana Mikoláška a pana Řehořka. Věřím, že školská rada
bude spolupracovat s vedením školy ve prospěch dětí z naší školy.
Zdeněk Vinklář, řed. školy

v Stomatologické pohotovostní služby: (Ordinační hodiny soboty,
neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin).
- sobota-neděle 4.-5.3.: MUDr. Jaroslav Vilím, telefon
481627422, Tyršova 394, Semily,
- sobota-neděle 11.-12.3.: MUDr. Miloslava Buchtová, telefon
481624100, Tyršova 394, Semily,
- sobota-neděle 18.-19.3.: MUDr. Jitka Buriánková, telefon
481624401, Tyršova 394, Semily,
- sobota-neděle 25.-26.3.: MUDr. Miroslav Ďurďová, telefon
481624005, Tyršova 394, Semily,
- sobota-neděle 1.-2.4.: MUDr. Věra Nožičková, telefon
481673156, 5.května 715, Lomnice nad Popelkou,
- sobota-neděle 8.-9.4.: MUDr. Martina Jonášová, telefon
481622796, ulice 3.května 501, Semily,
- sobota-pondělí 15.-17.4.: MUDr. Hana Petříková, telefon
481672569, Obránců míru 866, Lomnice nad Popelkou,
- sobota-neděle 22.-23.4.: MUDr. Petr Jonáš, telefon
481622796, ulice 3.května 501, Semily,
- sobota-neděle 29.-30.4.: MUDr. Jiří Jůza, telefon 481689323,
Libštát 262.
v Divadelní soubor J.J.Kolár pro vás připravil pohádku autorky
Zdeňky Horynové pod názvem „Zkoušky čerta Belínka.“ Premiéra
se uskuteční 15.dubna 2006 od 18.00 hodin v Kantýně. V pohádce
uvidíte a uslyšíte Báru Kavánovou, Petra Zákravského, Petru
Psotovou, Miladu Havlíčkovou, Pavla Holubce nejml., Moniku
Jónovou, Báru Hájkovou, Evu Loukotovou, Jaromíra Jirouše a hlas
knížete pekel. V pohádce neuvidíte osvětlovače, zvukaře, nápovědu
a režisérku paní Pavlínu A. Holubcovou. V rámci přehlídky
sokolských divadel vystoupí náš spolek v Lázních Toušeň 29.dubna
t.r. od 16.00 hodin. Držme jim pěsti, protože vítěz přehlídky se
zúčastní kulturního programu v rámci všesokolského sletu v Praze.
v Poděkování – Rada obce Poniklá vyslovuje poděkování panu
Zdeňku Svatému za odházení sněhového mantinelu a následné
vyproštění nádob na tříděný odpad před společností Interlana.
v Kulturní a umělecká agentura PERGR vás zve na hudebně
zábavný pořad plný písniček, evergreenů, anekdot, vyprávění pod
názvem

„Každý má rád, když mu začnou hrát.“
Pořad se uskuteční v sobotu 4.března 2006 od 19.00 hodin v Kantýně.
Vstupné dobrovolné.
v Rok 2006 je opět rokem voleb. 2. a 3.června se uskuteční volby do
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, v listopadu se ve všech 215
obcích našeho kraje uskuteční volby do zastupitelstev obcí, v 75
obcích zařazených do senátního volebního obvodu č.35 (Jablonec nad
Nisou) se zřejmě v listopadu 2006 uskuteční ještě volby do Senátu
Parlamentu ČR. Zapisovatelkou pro všechny volby byla jmenovaná
radou obce paní Věra Nováková.
Dne 26. února 2006 vstupuje v platnost první změna železničního jízdního
řádu. Tato změna přináší dílčí úpravy jízdního řádu, jejichž cílem je vyhovět
připomínkám cestujících i objednavatele dopravy, tedy Libereckého kraje.
Změny na jednotlivých tratích v Libereckém kraji:
trať 042 Rokytnice nad Jizerou – Martinice v Krkonoších
v vlak 15527 pojede z Rokytnice nad Jizerou až ve 22:35

STŮJ, dej přednost v jízdě!
Toto dopravní značení se objevilo v prosinci loňského roku právě na
této trati na železničním přejezdu v km 11,996. Z písemného rozhodnutí se
dozvídáme, že odbor dopravy Městského úřadu v Jilemnici posoudil danou
situaci a stanovil dopravní značení, tak jak bylo provedeno.
Kdo tudy v zimním období projíždí, nevěřícně kroutí hlavou, protože
zastavení před touto značkou zcela jistě znamená, že při sněhové pokrývce,
náledí či oblevě, se řidič již nerozjede. Zákonitě se musí vrátit na rovinku,
opět se rozjet a přejet koleje bez zastavení. Tím se ale dopouští přestupku.
Na obec se obrátili někteří řidič s dotazem, proč toto dopravní značení
zde bylo umístěno. Po telefonickém pátrání na Dopravním inspektorátu, přes
odbor dopravy, České dráhy Liberec s odkazem na České dráhy Hradec
Králové jsme dopátrali, že z důvodu nedostatečných rozhledových poměrů na
tomto přejezdu a z nedocílení předepsaných hodnot pro rozhledové poměry,
které je nutno dodržet pro traťovou rychlost, požádala Správa tratí Hradce
Králové o umístění dopravní značky P6-Stůj, dej přednost v jízdě! Dalším
důvodem k umístění značení u přejezdu bylo i zvýšit bezpečnost uživatelů, tj.

řidičů, cestujících a pracovníků ČD tím, že řidiči budou větší pozornost
věnovat situaci na železniční trati.
Obec Poniklá podala proti tomuto umístění dopravního značení
rozpor a požádala odbor dopravy Městského úřadu v Jilemnici
o přehodnocení jejich stanoviska z důvodu veřejného zájmu, protože toto
značení nechrání ani řidiče a ani cestující, ale zcela jistě je spíše ohrožuje.
Odpověď do uzávěrky nedorazila.
kk-

Odpověď

na požadavek obce k rekonstrukci silnice Přívlaka

- Jilem
Vážená paní starostko,
dne 22.12.2005 jsem obdržel Váš dopis týkající se žádosti o opravu
komunikace III/29065 Přívlaka-jilem.
Jak jsem Vám slíbil, projednal jsem možnost zařazení výše uvedené
komunikace do Plánu oprav silnic II. a III. třídy s Krajskou správou silnic
Libereckého kraje. S politováním Vám musím sdělit, že se tuto komunikaci
nezdařilo zařadit do plánu oprav v roce 2005 a bohužel ani v roce 2006.
Liberecký kraj se je vědom špatného stavu silniční sítě krajských
silnic. na základě výsledku sběru dat povrchu vozovek, který se koná
pravidelně každý rok, je 26% silnic II. třídy a 56% silnic III. třídy v
Libereckém kraji v havarijním nebo nevyhovujícím stavu, tedy ve stavu
vyžadující okamžité provedení oprav.
Navíc má Liberecký kraj na údržby a opravy komunikací v roce 2006
zhruba o 100 milionů méně než v roce loňském. Ačkoli byl nedávno přijat
úvěr na opravy krajských silnic, zanedbanost komunikací je mnohem vyšší,
než je možno z tohoto úvěru pokrýt. Výše úvěru je 750 milionů, ale celková
částka, kterou je třeba na opravy krajských komunikací v havarijním
a nevyhovujícím stavu, činí více než 4 miliardy. je třeba upřednostnit úseky
silnic s vysokou intenzitou dopravy, úseky, které jsou využívány veřejnou
autobusovou dopravou a silnice vyšších kategorií.
Je mi velmi líto, že Vám v tuto chvíli nemohu dát příznivější
odpověď.
S pozdravem
Mgr. Vladimír Richter, člen rady kraje

Společenská kronika
Jubilea v lednu a únoru 2006
70 let
75 let
75 let
75let

pan Jan Kmošek
paní Hana Janurová
Milada Kubínová
Miloslav Pavlousek

Blahopřejeme!

Narození
5.ledna 2006 Pavle Polmové a Lukáši Crhovi dcera ANETA
5.února 2006 Aleši a Ireně Václavíkovým dcera IRENA
Ať vyrůstá k radosti rodičů!

Úmrtí
22.ledna 2006 paní Drahuška Fišerová ve věku 78 let
Čest její památce!

Sňatky
28.ledna 2006 Martin Podzimek a Eva Šimková
Mnoho štěstí!

Pohyb obyvatel v roce 2005
Počet obyvatel k 1.1.2005
Počet narozených
Počet úmrtí
Přistěhovalo se
Odstěhovalo se
Přestěhovalo se v obci
Sňatek uzavřelo
Rozvedlo se
Počet obyvatel k 1.1.2006

1231
6
13
17
25
8
6
5
1216

Ze sportu
Silvestrovský běh
Dne 31. prosince loňského roku proběhl již 23. ročník
Silvestrovského běhu v Poniklé v okolí školy. Na trať tohoto běhu se
postavilo celkem 91 závodníků. Pořadatele velmi oceňují velkou účast
v kategoriích muži a ženy (37 závodníků). Zároveň děkují za účast a věří, že
i v roce 2006 se opět zúčastníte v co největším počtu.
Výsledky:
Předškolní děti – 50 m (2001 a mladší)
1. Kužel David
2. Gembická Klára
3. Pokorná Ema

Roztoky
Poniklá
Poniklá

14 s.
15 s.
16 s.

Poniklá
Poniklá
Poniklá

11 s.
12 s.
13 s.

Poniklá
Jilemnice
Vích. Lhota

1,44 s.
1,58 s.
1,59 s.

Poniklá
Poniklá
Víchová

1,34 s.
1,43 s.
2,06 s.

Předškolní děti – 50 m (2000-1999)
1. Votoček Petr
2. Hančar Martin
3. Pírko Tomáš
Nejmladší dívky – 400 m (1998-1996)
1. Krausová Veronika
2. Pajerová Kája
3. Hrubá Radka
Nejmladší chlapci – 400 m (1998-1996)
1. Hančar Lukáš
2. Václavík Ladík
3. Hnyk Martin
Mladší dívky – 800 m (1995-1993)
1. Václavíková Markéta

Poniklá

3,15 s.

2. Zelinková Dominika
3. Butulová Dana

Poniklá
Poniklá

3,17 s.
3,20 s.

Poniklá
Vích. Lhota
Roztoky

3,22 s.
3,26 s.
4,59 s.

Srch
Víchová
Roztoky

3,33 s.
3,44 s.
4,36 s.

Vích. Lhota
Vích. Lhota
Horní Branná

2,56 s.
3,00 s.
3,05 s.

Poniklá
H. Branná
H. Branná
Poniklá

1,50 s.
1,52 s.
1,52 s.
1,52 s.

1. Jiřičková Simona
2. Vedralová Lucie
3. Jindřišková Zuzana

Košťálov
Lomnice n/P
H. Branná

3,51 s.
3,56 s.
4,45 s.

1. Balatka Miroslav
2. Skalský Jan
3. Novák David

SKP Jablonec 7,37 s.
Poniklá
7,47 s.
Opava
7,55 s.

Mladší chlapci – 800 m (1995-1993)
1. Holubec Martin
2. Klimenta Jakub
3. Mečíř Josef
Starší dívky – 800 m (1992-1990)
1. Loukotová Šárka
2. Čeřovská Zuzana
3. Králová Jana
Starší chlapci – 800 m (1992-1990)
1. Klimenta Matouš
2. Hanč Tomáš
3. Jindřišek Martin
Méně zdatní a kuřáci
1.
2.-4.
2.-4.
2.-4.

Vondra Jiří
Jindřišek Jaroslav
Jindřišková Alena
Kunert Miloslav

Ženy – 1000 m

Muži – 2000 m

SDH Poniklá

Něco málo informací z volejbalu
Dne 26.2.2006 proběhne třetí ročník volejbalu dvojic v ZŠ v Poniklé.
Dne 1.4.2006 se uskuteční první ročník aprílového turnaje, kde budou hrát
družstva namíchaná ze staršího žactva s ženami.
Dne 29.4.2006 proběhne turnaj žen, propozice v celém článku

PROPOZICE PŘEDMÁJOVÉHO TURNAJE
T.J. Sokol Poniklá pořádá turnaj, který se uskuteční v sobotu dne 29.4.2006
od 9.00 hodin, na hřišti T.J. Sokol Poniklá „na Ruzyni“(Vršku).
Startovné ve výši 300,- Kč je nutné zaplatit půl hodiny před začátkem turnaje.
Turnaj je vypsán pouze pro ženská družstva, minimální počet hráček na hřišti
je pět. Rozhodčí pro zápasy dodá vždy poražený tým.
Stížnost na regulérnost rozhodování se bude řešit po vložení nevratné kauce
100,- Kč.
Účastnice se zavazují, že startují na svou zodpovědnost.
Herní systém: každý s každým, na dva vítězné sety (třetí jen do 15). Set
ukončen vždy dvoubodovým rozdílem.
Hodnocení výsledků:
a) vítězství ... 3 body
b) prohra ... 0 bodů
Vyhodnocení: umístění podle dosažených bodů, při rovnosti bodů rozhodují
vzájemná utkání, popřípadě uhrané míče.
Ceny: první tři družstva obdrží diplomy, všechny družstva budou odměněna
drobnými cenami.
Za T.J. Sokol Poniklá
Zd. Petrušková

Z kultury
Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA BŘEZEN A DUBEN 2006

*
*
*
středa 1.3. v 17.15 h.NOČNÍ LET
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý thriller (85 min.). Touhle linkou letí strach.
sobota 4.3. v 19.45 h.ZNÁ JI JAKO SVÝ BOTY
neděle 5.3. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (130 min.) s Cameron Diaz v hlavní roli. Od
režiséra L.A. Přísně tajné.
středa 8.3. v 19.45 h.KURÝR 2
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč.
Americký širokoúhlý akční thriller (90 min.). Ten nejlepší je zpátky ve hře
sobota 11.3. v 19.45 h.ELIZABETHTOWN
neděle 12.3. v 17.15 h.
přístupný (12)Vstupné 55,- Kč
Americký film s Orlando Bloomem v hlavní roli (124 min.). Když chcete
najít sami sebe, musíte pořádně hledat.
středa 15.3. v 19.45 h.DOOM
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý akční horor (100 min.). Peklo už není hra ...
sobota 18.3. v 18.00 h. !OBCHODNÍK SE SMRTÍ
neděle 19.3. v 17.15 h.
přístupný (12)Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý akční thriller (122 min.). Kde je zbraň, tam je chuť
zabíjet. V hl. roli Nicolas Cage.
středa 22.3. v 17.15 h. PUTOVÁNÍ TUČŇÁKŮ
přístupný Vstupné 50,- Kč
Francouzský film v českém znění (85 min.). Hit druhé poloviny roku 2005.
Dokument o heroickém způsobu života tučňáků císařských.
sobota 25.3. v 19.45 h.PANENSTVÍ NA OBTÍŽ
neděle 26.3. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Teenagerská komedie v českém znění (86 min.). Šestnáctiletá Bea je
poslední panna ve třídě. Jestli se nechce dál ztrapňovat, musí jí kamarádky

pomoci najít vhodnou „oběť“, která by ji o panenství připravila ... .
středa 29.3. v 18.00 h.!!HRDINOVÉ Z ŘÍŠE GAJA
přístupný Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý animovaný 3D dobrodružný film v českém znění (92 min.).
Malí hrdinové ... Velké dobrodružství ... bezva film.
sobota 1.4. v 19.45 h.NOC S NABROUŠENOU BŘITVOU
neděle 2.4. v 18.00 h.
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Francouzský širokoúhlý thriller (91 min.). ... Stejně dobrý masakr.
středa 5.4. v 19.45 h.MRTVÁ NEVĚSTA TIMA BURTONA
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Britský animovaný horor (78 min.). Láska hory přenáší. Svěží dílo, určené
svým tématem a černohumorným laděním spíše dospělým.
sobota 8.4. v 19.45 h. MARIŇÁK
neděle 9.4. v 18.00 h.
přístupný (12)Vstupné 55,- Kč
Širokoůhlé válečné drama USA/SRN (123 min.). Vítejte v „Pouštní bouři“.
středa 12.4. v 19.45 h.JEŠTĚ ŽIJU S VĚŠÁKEM,
PLÁCAČKOU A ČEPICÍ
přístupný Vstupné 55,- Kč
Česká smutná komedie (91 min.)ze života na železnici.
sobota 15.4. v 19.45 h. EXPERTI
neděle 16.4. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 60,- Kč
Hustá česká širokoúhlá komedie od producentů Snowboarďáků (85 min.).
SEK.SEM.SEXEM!
středa 19.4. v 17.15 h. !!ANDĚL PÁNĚ
přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Nová česká pohádka (90 min.). Rodinná pohádka plná hereckých hvězd a
laskavého „svatého“ humoru ...

sobota 22.4. v 19.45 h.JAK SE KROTÍ KROKODÝLI
neděle 23.4. v 18.00 h.

přístupný Vstupné 70,- Kč
Nová česká rodinná komedie Marie Poledňákové (112 min.) o tom, že nikdo
nechce zůstat sám.
středa 26.4. v 19.45 h.HRA S NEVĚROU
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlý americký kriminální thriller (108 min.). Byla to přitažlivost
téměř osudová ... .
sobota 29.4. v 19.45 h.FINTY DICKA A JANE
neděle 30.4. v 18.00 h.
přístupný Vstupné 65,- Kč
Americká širokoúhlá komedie s Jimem Carreyem v hlavní roli (91 min.).
Peníze nebo život.
*

*

*

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.
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