Slovo redakce
O významu dovolené
Dnes, když čtete tyto řádky, je pro většinu z vás dovolená za dveřmi. Co
vlastně znamená slovo dovolená? Nechci se odvolávat na naučné slovníky
a ani apelovat na doporučení lékařů či psychologů, jak ji co nejlépe prožít,
ale neměla by být čerpána jen k dokončení stavby, rekonstrukci bytu nebo
k jiným fyzicky namáhavým činnostem, po kterých padnete večer do
peřin a ráno, když se probudíte, si přejete okamžitě umřít z představy, co
vás vlastně ještě ten den čeká. Potom se, ač ateisté, modlíte, aby takové
dovolené byl konec a vy si opět přišli do práce pěkně v klidu odpočinout.
Tak tomu dovolená neodpovídá. Má být užita jak k aktivnímu, tak
pasivnímu odpočinku. Máme si umět udělat čas na sebe, na procházky,
zahrát si míčové hry, posedět večer u ohně s přáteli nebo navštívit
neznámá místa nejen České republiky, ale i Evropy nebo jiných
kontinentů. Na dovolené by měl být také čas na pěknou knížku, návštěvu
výstavy, vykoupání, opalování a hlavně by to mělo být odreagování se od
zaměstnání.
Vím, že někteří z vás přesně takovou dovolenou prožijí, a přeji vám,
aby i příští rok jste měli dovolenou podle vašich představ. A vy, kteří ji
budete trávit pracovně, zkuste se malinko zamyslet a naplnit vaši
dovolenou jiným obsahem.
Ladislav Mikolášek
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Zpráva z činnosti RO.
Vážení občané,
předkládám Vám zprávu o činnosti RO,od posledně konaného ZO,tedy od
29.1. 2003 do 5.3.2003, kdy proběhla další schůze ZO, v restauraci
u Floriána.Rada obce se sešla na svých pravidelných zasedáních do této doby
třikrát – 3. a 17. února a 3.března. Vždy za plné účasti pověřených členů rady,
kromě omluveného místostarosty p. Ing. Plichty, který je dlouhodobě mimo
území ČR.
Na svých zasedáních se RO zabývala vážnými i méně závažnými
problémy, které každodenní život obce přináší.
Mezi své důležité rozhodnutí patří jistě to, kdy RO schválila, aby
vyřizování korespondence Obvodního stav. úřadu projednala vždy nejdříve
stav. komise, která pak předloží zápis z jednání radě.
Dále RO schválila:
- platové výměry pro ředitele ZŠ a ředitelku MŠ
- žádost obce k ČS a.s. o zaplacení dlužných úroků
- požadavek obce vůči St.FŽP o prodloužení lhůty k zaplacení
půjčky do roku 2006 a souhlasí s návrhem dodatku ke smlouvě
o poskytnutí podpory ve věci splátek dlužných úroků ve výši
45 000,--Kč čtvrtletně.
- zápis bytové komise o přidělení bytů a zároveň schvaluje
nepřidělovat byty v č.p. 60, z důvodů špatného tech. stavu objektu
- zařazení požadavku TJ Seba na činnost minižáků v okresním
přeboru v kopané do rozpočtu obce
- uzavření smlouvy o nákupu knih s Krajskou věd. knihovnou

- organizační řád OÚ Poniklá
RO bere na vědomí a doporučuje ke schválení ZO návrh rozpočtu
obce Poniklá na rok 2003 v příjmové části 10 083 000,--Kč, a ve výdajové
části 10 083 000,--Kč.
Schvaluje oddávající: paní Květu Kavánovou a pana Ing. Petra
Plichtu, v souvislosti s tímto bodem stanovuje úřední hodiny pro uzavírání
sňatků: - pátek 9.00 – 12.00 hod, - sobota 9.00 – 18.00 hod. a v neděli 9.00
– 12.00hodin. Podotýkám, že v tyto úřední hodiny je uzavírání sňatků bez
poplatku.
RO uděluje vyjímečný souhlas ( též na přímou intervenci paní Mudr.
Karáskové), k chovu psa v bytě DPS manželům Arnoštovým, pod podmínkou
zachování základních hygienických požadavků.
RO bere na vědomí:
- informace KÚ Liberec k rozpočtu přímých nákladů v 1.čtvrtletí
- předběžný rozpočet na úpravu kuchyní ve škole a školce
- podpisovou akci občanů ze Zabylého, ohledně rekonstrukce vrchní
el. sítě NN
- nabídku poslance PS PČR Tomáše Hasila ke spolupráci
- požadavek paní Kamily Hojné na odkoupení zahrady a současně její
žádost o slevu prodávaného pozemku
- přehled neplatičů za TKO a doporučuje vymáhání dlužných částek
formou platebních výměrů
Dále RO bere na vědomí platební rozkaz Okr. soudu v Semilech –
úhrada dluhu na nájemném ve výši 6 109,70 Kč u pana Jaromíra Šlambory
a úhradu dluhu ve výši 9 429,30 Kč u pana Miloslava Řehořka a ukládá
uhradit dluhy do 15 dnů ode dne doručení plat. rozkazů.
RO pověřuje starostku obce ve spolupráci s policií ČR zjistit majitele
nashromážděných autovraků u č.p. 60 a nařídit jejich odklizení.
Též ukládá starostce obce upozornit pana Vladimíra Mádle na zákaz
spalování jakýchkoli nebezpečných odpadů v kotelně obecního objektu.
RO neschvaluje znění článku VI. Mandátní smlouvy s panem Josefem
Šafránkem a v této souvislosti schvaluje cenu za spravovanou bytovou
i nebytovou jednotku ve výši 70,-Kč/měsíc. V tomto smyslu navrhuje
k podpisu Mandátní smlouvu na zajištění služeb správy a údržby byt. a nebyt.
obecního fondu s panem Josefem Šafránkem a ukládá mu předložení návrhu
oprav a údržby byt. fondu pro letošní rok, a to do příštího zasedání stavební
komise.
RO bere na vědomí zápis z jednání stavební komise a souhlasí
s přestavbou byt. jádra v č.p. 273 u pana Zdeňka Janečka, s opravou opěrné
zdi u č.p.267 – náklady ponese žadatelka, pomoc v podobě dopravy zajistí
OÚ. Dále zařazuje žádost p. Řehořka o přidělení pozemku na stavbu garáže

mezi ostatní žadatele, zamítá odprodej pozemku paní Štěrbové a nemá
připomínek k záměru výstavby kolny panem Chládkem, jelikož žádost není
v rozporu s územním plánem obce.
RO bere též na vědomí upozornění RŽP na překročení imisního limitu
a meze tolerance pro znečišťující látku ARSEN a navrhuje po získání finanč.
prostředků vypracovat místní program na zlepšení kvality ovzduší.
RO byla seznámena s výsledky šetření FÚ Semily ohledně
neoprávněně čerpané dotace na akci „ Chodníky pro pěší podél komunikace
č.I/14“ a navrhuje podání žádosti o posečkání plateb odvodu i penále na tuto
akci, z důvodů nesolventnosti obce a též navrhuje podání žádosti o prominutí
odvodu i penále spolu s podrobnou důvodovou zprávou! Zde podotýkám, že
se jedná o částku převyšující 250 000,--Kč!!
Dále se RO zabývala zprávou z jednání bytové komise, která se sešla
na místním šetření v DPS. Šetření bylo zaměřeno na odstranění některých
kolaudačních závad, na neustále značnou vlhkost vnitřních omítek a na
venkovní prostory DPS. V této souvislosti rada obce ukládá starostce:
- zajištění minimálně jednoho vysoušeče
- zajistit označení řádného parkoviště pod DPS
- zajistit dopravní označení „Zákaz stání“ před budovou DPS
RO zamítá žádost výměny bytu v DPS pana Zgodavy.
RO souhlasí a doporučuje ke schválení ZO žádost SDH Přívlaka
o převod prostředků DHM do jejich správy.
Rada obce vyslovuje poděkování panu Zdeňku Svatému za opakované
vyčištění vývěsní tabule před zdravot. střediskem.
RO schvaluje vystoupení div. spolku Josefův Důl s dětským
představením „Líný Honza“ v sobotu 26.dubna 2003 v sále „Pohostinství
Mádle“.
V neposlední řadě bere RO na vědomí předložení penalizační faktury
ve výši 118 980,-Kč, od firmy Jan Janda, za opožděnou platbu za práce na
DPS.
Potud zpráva ze zasedání RO, která, byla přednesena na posledním
ZO – zmíněném již v úvodu.
Od té doby se RO sešla ještě dvakrát – 24. a 31. března, kdy se opět
zabývala neutěšenou současnou finanční krizí obce. V této souvislosti vzala
na vědomí a předloží ZO opatření předložená panem Jaroslavem Čížkem.
V návaznosti na toto téma RO přehodnotila stav objektu čp. 149 (stará pošta),
kde 31.3. proběhlo místní šetření za účasti předsedy stav. komise p. Jandy
a usoudila, že objekt je zralý k demolici a schválila ponechání parcely po
zbouraném objektu pro plánovanou přístavbu školy.
RO vzala na vědomí problémy s balastními vodami na obecní ČOV,
které se pravidelně opakují při tání sněhu nebo při deštivém počasí a uložila

starostce obce provést prostřednictvím drobných služeb revizi kanalizačních
šachet. Vzhledem k značným nákladům na opravy čerpadel v obecní ČOV,
pověřila RO zástupce místostarosty jednáním s pověřenou firmou o osazení
vhodných čerpadel tuzemské výroby.
RO bere na vědomí termín svozu nebezpečných odpadů – v neděli
dne 11. května 2003.
Na základě usnesení ZO, vyslechla RO obhajobu p. Šíra na kritiku
jeho práce, jakožto vedoucího Drobných služeb.
Dále RO schválila:
- pokácení stromů na území obce - na základě žádostí občanů
- bezúplatný převod obec. pozemků manželům Petře a Josefu
Skalským
- vnitřní předpis k vyřizování stížností a petic
- napojení na kanalizaci čp. 235,236,170 a 495 – ve dvou variantách
- změnu platového výměru ředitelky MŠ
- úpravu zpevněné plochy pro firmu Květiny M, P. Martínková
- dodatek ke smlouvě o pronájmu nebyt. prostor
RO schvaluje a postupuje ZO zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2002. Bere též na vědomí a dává k podrobnému
projednání ZO návrh rozpočtu byt. a nebyt. fondu na rok 2003.
RO schvaluje zaslání požadavku na opravu státní silnice I/14 a silnic
III. třídy Poniklá – Jestřabí a Poniklá Přívlaka– Jilem, a to na základě ankety
občanů. V této souvislosti ukládá starostce obce zaslat dopis hejtmanovi
Libereckého kraje a požádat v této věci o pomoc poslance pane Tomáše
Hasila a senátorku paní Soňu Paukertovou.
RO zamítá prodej stav. parcely v k.ú. Přívlaka firmě Květiny M.,
Petra Martínková.
V neposlední řadě se RO podrobně zabývala platebními výměry FÚ
Semily ohledně neoprávněně čerpané dotace na výstavbu chodníků. Platební
výměry – vrácení dotace a penále, dohromady ve výši přes půl miliónu korun
jsou v současné finanční situaci pro obec neúnosné. Z těchto důvodů RO
schvaluje podání žádosti o odložení platby a prominutí jak neoprávněně
použitých prostředků, tak penále.
Dále RO bere na vědomí:
- fotodokumentaci o poškození místní komunikace v Nové Vsi při
těžbě dřeva
- nutnost zakoupení rolby a sněžného děla pro lyžařský areál Homole
Vážení občané,
jistě jste si všimli, že z uvedené zprávy jasně vyplývá čím se RO na svých
zasedáních nejvíce zabývá – až katastrofálním nedostatkem financí. Bohužel

v této souvislosti bude muset rada přijmout do budoucna i řadu nepopulárních
opatření, která se dotknou nás všech. Rozhodnutí o úpravě cen vodného
a stočného bylo jedním z prvních nezbytných opatření, protože další dotace
z rozpočtu obce do této kapitoly již nejsou možné z prostého důvodu – obec
na ně již nemá. Věříme, že pochopíte současnou nelehkou situaci a nebudete ji
vnímat tak, že lidé které jste si zvolili, aby Vás zastupovali v obecních
záležitostech jednají proti vlastním občanům. Tak to skutečně není. I nadále
se budeme všichni snažit, aby i ta nepopulární opatření, které budeme muset
někdy přijímat byla pro všechny občany únosná.
Děkuji Vám všem za pochopení
Jaroslav Čížek, zástupce místostarosty

ZÁPIS
z 3. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 5.března 2003 v pohostinství „U Floriána“
Podle přiložené prezenční listiny bylo přítomno
12 členů obecního
zastupitelstva. Během jednání se dostavila v 18.00 hodin paní Pičmanová
a počet zastupitelů se zvýšil na 13.
Omluveni: Ing. Petr Plichta, Ing. Jan Holubec
Zapisovatel: Mgr. Vladimír Vinklář
Ověřovatelé zápisu: pánové Udatný Jiří, Nechanický Stanislav
Návrh na usnesení: Ladislav Mikolášek
PROGRAM
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady obce
3. Sjednocení ceny vodného a stočného
4. Schválení ceny vodného a stočného
5. Schválení výsledku hospodaření za rok 2002
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2003
7. Inventarizace majetku k 31.12.2002
8. Změna Vnitřního předpisu č. 1/2003/1 o odměňování neuvolněných členů
zastupitelstva obce
9. Schválení oddávajících, stanovení úředních hodin pro uzavírání sňatků
10. Převod drobného hmotného majetku SDH Přívlaka

11.
12.
13.
14.
15.

Návrh na vyřazení DHM v mateřské škole
Návrh na vyřazení DHM v Drobných službách
Návrh na odprodej čp. 149 (stará pošta)
Návrh na odprodej zmrzlinového stroje
Diskuze (bezdrátový rozhlas, Dodatek č. 2 ke smlouvě se SFŽP, Zřizovací
listina…)
16. Návrh na usnesení a závěr

1) Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 17.05 hodin s konstatováním, že
je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné. Při schvalování programu jednání bylo ZO požádáno
o zařazení dalších bodů programu - projednání Dodatku ke smlouvě se
SFŽP ČR týkající se rozložení splátek dlužných úroků, schválení
Zřizovací listiny pro organizační složku obce „Drobné služby obce
Poniklá“ a pověření člena ZO zajištěním vypracování rozboru
hospodaření od roku 2000 včetně roku 2003 pro žádost ke SFŽP ČR
o možnost prodloužení splátek za kanalizaci. Dále byl jmenován
zapisovatel, navrženi ověřovatelé a navrhovatel.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání ZO přednesl zástupce
místostarosty pan Čížek. K přednesené zprávě diskutovali:
Pan Mikolášek se zeptal, zda penalizační faktura od firmy Jan Janda je
oprávněná. Odpověděla paní starostka, že oprávněná je, neboť obec
uhradila fakturu za stavební práce na DPS opožděně. Panu Jandovi byl
zaslán dopis, že v současné době nejsou na úhradu penalizační faktury
prostředky.
Paní Holubcová A. se zeptala, kdo odpovídá za opožděnou úhradu
faktury, proč se neuhradila v termínu splatnosti. Odpověděla paní
starostka, že obec neměla dostatek svých prostředků a tak se jednalo
o 3,5 mil. úvěru s Českou spořitelnou, což byla vleklá záležitost a pouze
tento peněžní ústav byl ochoten s obcí o úvěru jednat.
Pan Holubec Miloš podal návrh na zaslání žádosti firma Jan Janda
o prominutí penále. K tomuto názoru se připojila i paní Janatová E.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
3) Sjednocení ceny vodného a stočného
Členům ZO byla poskytnuta písemná zpráva o přetrvávající chybě
v účtování rozdílných cen vodného a stočného, které byly schváleny
usnesení OZ č. 76/1999 dne 1.prosince 1999 takto:

1) vodné pro domácnosti
2) vodné pro podnikatele
3) stočné pro domácnosti
4) stočné pro podnikatele

6,20 Kč/m3
8,80 Kč/m3
10,--Kč/m3
16,--Kč/m3

paušál 7,--Kč/m3
paušál 10,--Kč/m3

Členové ZO byly upozorněni na výměr ministerstva financí č. 01/2001,
kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami s platností pro
příslušný rok. S platností od 1.1.2002 byl pro dodavatele závazný pokyn
ke sjednocení ceny pro domácnosti a pro podnikatelské účely. Cena
vodného a stočného fakturovaná obcí Poniklá je však i nadále účtována
v 5 rozdílných cenových úrovních. Tímto se obec vystavuje postihu
v případě finanční kontroly, která prověřuje dodržování závazných
pravidel pro výpočet věcně usměrňovaných cen stočného (porušení
§ 15 odst. 1 písm f zákona č. 526/1990 Sb., o cenách).
Návrh na sjednocení ceny vodného a stočného:
Hlasování: pro: 12 proti: 0
zdržel se:
0

4) Schválení ceny vodného a stočného
Členové ZO obdrželi přehled nákladů na vodovod a kanalizaci za rok
2001 a za rok 2002 (viz přílohu). Z přehledu je zřejmé, že náklady na
vodovod a kanalizaci za uplynulé dva roky obec dotovala částkou cca
5,--Kč na 1 m3. Navíc je pro dodavatele podzemní pitné vody zákonná
povinnost , počínaje rokem 2002, odvádět za každý 1m3 pitné vody
poplatek ve výši 2,--Kč (v roce 2002 je to 35% výše poplatku, v roce
2003 již 70% poplatku a v roce 2004 poplatek v plné výši 2,--Kč/1m3).
K dostatečnému přehledu a orientaci, byl členům ZO poskytnut přehled
cen vodného a stočného v okolních městech a obcích . Ceny se pohybují
převážně v relacích od 30,- do 35,--Kč za 1 m3 V+S. Z přehledu je více
než zřejmé, že cena v Poniklé je hluboko pod průměrem . Na pracovním
zastupitelstvu byla navržena cena vodného ve výši 9,--Kč/m3 a cena
stočného ve výši 12,--Kč/m3. Než bylo přistoupeno k hlasování byli
zastupitelé vyzváni, aby zvážili , od kterého data bude tato cena platná.
Předběžně byl navrhován 1.květen 2003, avšak poplatek za odebranou
vodu musíme platit již od 1.ledna 2002. Navíc jsme byli donuceni
Finančním úřadem uhradit poplatek za rok 2002 ve výši 35 796,-Kč.
Navrhuji proto, aby schválená cena V+S byla uplatňována již na odečet
k datu od 1.11.2002.
K ceně diskutovali:
Pan Mikolášek se dotazoval na rozpis nákladů na stočné pro rok 2003
předložený panem Trkanem, kde se v řádku nákladů na poradenský servis

objevila částka 75 000,-Kč. Odpověděla paní starostka, že je to chyba
v přepsání řádků. Tato částka měla patřit do oprav na ČOV.
Pan Řehořek připomněl, že by provoz vodovodu obec dotovat neměla.
Pan Mikolášek navrhuje cenu vodného 9,--Kč/m3 a cenu stočného
12,--Kč/m3.
Hlasování: pro: 8
proti: 0
zdrželi se : Řehořek, Holubec
M., Kynčlová, Udatný
K otázce od kterého data se zvýšená cena bude účtovat, neboť je
zohledněna v rozpočtových příjmech pro rok 2003, bylo navrženo datum
od 1.11.2002.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdrželi se: 0
(K tomuto bodu je na konci zápisu z přehled ceny vodného a stočného na
okrese Semily v roce 2003)
5) Schválení výsledku hospodaření za rok 2002:
Všichni ZO obdrželi hodnotící zprávu k hospodaření obce v roce 2002, ve
které je popsána finanční situace obce. Navíc byl předložen přehled
veškerých příjmů v roce 2002 a výdajů v roce 2002. Hospodaření obce
skončilo v tomto roce saldem příjmů a výdajů po konsolidaci částkou
- 2 059 028,84 Kč. Celkové příjmy činily 14 414 491,08 Kč, celkové
výdaje 16 473 519,92 Kč. Zůstatek běžného účtu k 31.12.2002 činil
713 178,54 Kč.
Diskuze: Pan Mikolášek se zeptal, proč obec nesplácela úroky za dlužné
splátky SFŽP ČR. Odpověděla paní Soukupová, že nebyly finanční
prostředky. Splácení těchto dlužných úroků bude ještě předmětem
dnešního jednání.
Pan Mikolášek se dále dotazoval, proč obec nesplácela půjčku SFŽP,
když na konci roku byl zůstatek na účtu obce ve výši přes 713 tis. korun.
Odpověděla paní Soukupová v tom smyslu, že ke konci prosince 2002
byly obdrženy daňové příjmy od Finančního úřadu a obec si nemůže
dovolit vynulovat účet ke konci roku, neboť hned počátkem roku dalšího
musí hradit zálohy na elektrickou energii, plyn, uhlí a zajistit chod škol
a obce. Navíc je z přehledu hospodaření zřejmé, že výsledek hospodaření
je minusový ve výši přes 2 mil. korun. Ze závěrečné inventarizační zprávy
vyplývají dále pohledávky za rozpočtovými příjmy k datu 31.12.2002 ve
výši 1 260 068,-Kč.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
6) Návrh rozpočtu obce Poniklá pro rok 2003:
Rozpočet pro rok 2003 byl sestaven jako vyrovnaný s příjmovou
i výdajovou částí ve výši 10 083 000,--Kč. Ve výdajové části jsou

zapojeny veškeré splátky dlouhodobých půjček a úvěrů, což je
podmínkou České spořitelny, která rovněž s takto předloženým návrhem
rozpočtu předběžně souhlasila. Do rozpočtu jsou rovněž zapojeny zvýšené
poplatky za vodné a stočné. Jak se můžete přesvědčit, v rozpočtu
nezbývají žádné prostředky na investice a ani větší opravy.
K návrhu rozpočtu diskutovali: Pan Mgr. Vinklář poukázal na špatný
technický i stavební stav budovy základní školy a přimlouvá se pro
navýšení rozpočtu, pokud se objeví volné finanční prostředky. Pan Čížek
se zeptal podle čeho se sestavuje rozpočet, z jakých informací se čerpá.
Odpověděla paní Soukupová, že daňové příjmy se za poslední roky
nemění mají spíše sestupnou tendenci, vlastní příjmy se dají spočítat
lehce. K této otázce paní starostka dodala, že do rozpočtu obce se během
roku zapojují i příjmy z hospodářské činnosti (lyžařský vlek, koupaliště).
Přehled těchto příjmu bude předložen po skončení zimní sezóny.
Pan Mikolášek se dotazoval na výdaje na položce 3639 komunální služby,
proč je tady tak vysoký výdaj, co zahrnuje a zda by se zde nedalo ušetřit.
Paní Soukupová vysvětlila, že na tuto položku se účtují mzdy a odvody
zaměstnanců Drobných služeb včetně civilní služby, veřejně prospěšných
prací, pojištění odpovědnosti, provoz a oprava Desty, nákup materiálu,
elektrická energie, služby apod. V současné době pracují v Drobných
službách 3 zaměstnanci, dva jsou na civilní službu.
Pan Mikolášek se dále zeptal kdo řídí a kontroluje pana Šíra , zda-li je
vedoucí nebo jestli může být vedoucím někdo jiný. Paní starostka
odpověděla, že Drobné služby řídí sama, pan Šír je vedoucí, zajišťuje
práce potřebné pro obec a nepřipouští, že zaměstnanci jsou bezprizorní.
Pokud se ZO domnívá, že Drobné služby jsou nepotřebné, mohou se
zrušit, ale pak se veškeré služby (kácení, sekání, údržba hřbitovů, cest,
koupaliště, vleku atd.) musí objednávat. Nemyslí si, že jsou 100% využiti,
ale práci, která se po nich požaduje, odvedou.
Pan Řehořek se vyjádřil v tom směru, že není nutné a ani to tak
nevyznělo, aby se rušily Drobné služby, ale jsou výhrady k práci pana
Šíra. Domnívá se, že by si měl pan Šír jízdy zefektivnit a nepřejíždět
bezhlavě s Destou po obci.
K otázce zaměstnanosti na veřejně prospěšné práce diskutovala paní
Soukupová. Obec zaměstnávala a bude i nadále využívat nezaměstnané na
VPP, ale musí je také omezit. Částku, kterou obec na nezaměstnaného
měsíčně obdrží je ve výši 7000,-Kč, kterou obec vyplácí, ale je také
povinna odvést zdravotní a sociální pojištění ve výši 35% z vyplacené
odměny, vybavit je ochrannými a pracovními pomůckami, zajistit dohled.
Většina z nich je neustále nemocná nebo má jinou absenci, svěřené

pracovní pomůcky „ztrácí“ nebo jim je někdo krade. O pravidelné
pracovní docházce netřeba diskutovat.
Pan Čížek do této diskuze přispěl svou zkušeností se zaměstnanci
Drobných služeb, konkrétně s panem Martinem Novotným, který již
druhým rokem osekává travnatou plochu v areálu závodu Interlany
a nemůže říci, že práci odbývá nebo že má dlouhé přestávky. Mimo času
na svačinu po celou dobu pracoval bez odpočinku. V závodě byli s jeho
prací spokojeni.
Pan M.Holubec k tomu ještě poznamenal, že nejsou stížnosti ani výhrady
vůči Drobným službám, ale pouze k osobě pana Šíra.
Paní starostka diskuzi ukončila s tím, že pana Šíra rada obce přizve na
nejbližší zasedání (17.3.).
Hlasování pro přijetí rozpočtu obce na rok 2003: pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
7) Inventarizace majetku k 31.12.2002
Rada obce na svém zasedání 18.října 2002 schválila provedení řádné
inventarizace majetku obce ke dni 31.12.2002. Byly jmenovány dílčí
a hlavní inventarizační komise. Složení dílčích komisí:
Základní škola Poniklá: Miloš Holubec, Jana Pičmanová, Vladimír
Vinklář
Mateřská škola Poniklá: Ing. Antonín Polej, Miroslav Hnyk, Lenka
Scholzová
Sbor dobrovolných hasičů Přívlaka: Jiří Udatný, Jan Řehořek, Stanislav
Nechanický
Obecní úřad Poniklá:
Ing. Jan Holubec, Dana Kynčlová, Věra
Nováková, Radomír Šír, Alena Soukupová.
Složení hlavní inventarizační komise:
Ing. Jan Holubec, Mgr. Vladimír Vinklář, Lenka Scholzová, Ing. Petr
Plichta, Alena Soukupová.
Výsledek inventarizace k 31.12.2002
Budovy, haly a stavby
102 855 206,40 Kč
Stroje, přístroje a zařízení
3 279 748,20 Kč
Drobný hmotný investiční majetek
3 782 395,56 Kč
Pozemky
314 084,50 Kč
Zboží na skladě (pohlednice)
2 121,00 Kč
Zásoby (potraviny školní jídelny)
30 803,20 Kč
Poštovní známky
576,20 Kč
Zůstatek na bankovních účtech
713 178,54 Kč
Zůstatek Fondu rozvoje bydlení
289 006,15 Kč

Zůstatek úvěrů
Zůstatek půjčky u SFŽP ČR
Závazky
Pohledávky
Zůstatek pokladen
Finanční investice

6 318 000,00 Kč
2 943 000,00 Kč
1 260 098,80 Kč
110 453,10 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč

Diskuze k provedené inventarizaci: paní Soukupová vysvětlila způsob
provádění inventarizace, o množství téměř bezcenných položek, které se
evidují zvláště na Základní a Mateřské škole v Poniklé, dále problémy se
zařazováním majetku v pořizovacích hodnotách a jeho neodepisování
a s vyřazováním majetku.
Hlasování:
pro:
13 (dostavila se p.Pičmanová)
proti: 0
zdržel se: 0
8) Změna Vnitřního předpisu č. 1/2003/1 o odměňování neuvolněných členů
ZO
S platností od 1.ledna 2003 je v účinnosti nové nařízení vlády č. 37/2003
Sb., které upravuje odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev.
Mění se částka v odměňování za výkon funkce členů rady, která se
zvyšuje o 70,--Kč měsíčně a mění se výše odměny za výkon funkce
předsedy výboru a komise, která se naopak snižuje o 80,--Kč. Ostatní
odměňování je navrhováno stejně jako v původním předpisu, tzn.že rada
obce může přiznat odměnu za mimořádné aktivity při řešení veřejných
záležitostí.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: Řehořek
9) Seznámení s osobami, které mají právo užívat závěsný státní odznak:
Rada obce na svém zasedání dne 17.února 2003 pověřila na základě
§ 108 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostku obce paní Květu
Kavánovou a místostarostu obce pana Ing. Petra Plichtu právem užívání
závěsného státní odznaku při významných příležitostech a občanských
obřadech. Rada obce může dodatečně stanovit, v kterých případech může
tento odznak užívat i jiný člen zastupitelstva obce. Rovněž tak rada obce
schválila úřední hodiny platné pro uzavírání sňatků, a to pátek od 9.00 do
12.00 hodin, sobota od 9.00 do 18.00 hodin a neděle od 9.00 do 12.00
hodin.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí

10) Převod drobného hmotného majetku do správy Sboru dobrovolných
hasičů Přívlaka
Starosta SDH Přívlaka pan Stanislav Nechanický předložil žádost
o bezúplatný převod prostředků požární ochrany . Jedná se drobný
hmotný majetek v hodnotě 6 679,--Kč a dále investiční majetek
v hodnotě 26 700,--Kč, což představuje motorovou stříkačku PS 12.
Diskuze k projednávanému bodu nebyla.
Hlasování:
Pro:
13
proti: 0
zdržel se: 0
11) Návrh na vyřazení drobného hmotného majetku v mateřské škole:
Na základě provedené inventarizace majetku obce byl předložen
požadavek inventarizační komise na vyřazení starých a nepoužívaných
vysavačů ETA a dětského kočárku. Návrh přezkoumal kontrolní výbor,
za který podal na dnešním jednání zprávu pan Udatný. Návrh na vyřazení
dvou starých vysavačů a dětského kočárku je v souladu s platnými
předpisy o vyřazování majetku z evidence.
Diskuze k projednávanému bodu neproběhla.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
12) Návrh na vyřazení drobného investičního majetku z Drobných služeb
obce:
Na základě provedené řádné inventarizace majetku k 31.12.2002 byl
inventarizační komisí zpracován návrh na vyřazení inventáře, který je
rozbitý, neupotřebitelný nebo neopravitelný. Návrh přezkoumal kontrolní
výbor , za který podal na dnešním jednání zprávu pan Udatný. Návrh na
vyřazení míchačky již nemohli posoudit, protože je údajně již dva roky
v kontejneru se železem, návrhy na vyřazení nářadí byly vizuálně
prohlédnuty a nejsou žádné námitky na jejich odepsání. Ve věci odepsání
podlážek HAKI lešení výbor ZO doporučil, aby se posečkalo až odtaje
sněhová vrstva, pod kterou se údajně podlážky nacházejí a poté se
provede celkové zhodnocení stavu všech podlážek, které ještě zbyly.
Diskuze k projednávanému bodu neproběhla.
Hlasování: pro 13
proti: 0
zdržel se: 0

13) Návrh na odprodej čp. 149 (stará pošta):
Vzhledem k neutěšenému stavu objektu čp. 149 byl ZO předložen návrh
na odprodej. Ze zákona o obcích, konkrétně v § 38, je obec povinna
pečovat o svůj majetek s péčí řádného hospodáře, využívat jej účelně
a hospodárně v souladu s jejími zájmy a úkoly vyplývajícími ze zákonem
vymezené působnosti. Obec je povinna pečovat o zachování a rozvoj

svého majetku. Majetek obce musí být chráněn před zničením,
poškozením, odcizením nebo zneužitím. S nepotřebným majetkem obce
naloží způsoby a za podmínek stanovených zvláštními předpisy.
Diskuze: pan M. Holubec ve svém diskuzním příspěvku zhodnotil ne
právě dobrý stavební stav tohoto objektu a navrhuje ZO jeho odprodej
dokud má ještě nějakou hodnotu. Paní Pičmanová upozorňuje na
nájemkyni paní Jánošíkovou, která v kamínkách v bytě pálí polystyren
a vše co hoří a vyslovuje oprávněnou obavu ze vzniku požáru. Paní
Harcubová A. poukázala na havarijní stav komína u paní Jánošíkové,
který byl zaznamenán jako závada z protipožárních dohlídek.
Paní Kadavá naopak prodej objektu nedoporučuje, navrhuje zbourání
a ponechání pozemku pro přístavbu tělocvičny, která je pro obec potřebná
a věří, že se finance po zaplacení dluhů najdou.
Pan Mgr. Vinklář připomněl, že obec má dva návrhy na přístavbu školy
– tělocvičny a věří, že se veřejnost tělocvičny dočká. Stávající tělocvična,
která je v objektu školy, je prostorově malá, nevyhovující, neadekvátní
požadavkům, které jsou předepsány hygienickými předpisy. Navzdory
tomu, je tělocvična každodenně plně využívána. K otázce zachování či
nezachování objektu čp. 149 se obrací k původnímu projektu, kde byla
tato budova určena k demolici a pozemek využit pro přístavbu.
Paní Kadavá ve svém opětovném vystoupení seznámila přítomné
s původním projektem, který neřešil pouze otázku tělocvičny, ale také
zázemí kuchyně, jídelny, šaten, bytu školníka, sociálního zařízení
a dalších prostor potřebných k provozu zázemí školy. Dnešní hygienické
předpisy jsou pro stávající stav neuskutečnitelné.
Pan Čížek podal návrh na odložení tohoto bodu na příští zasedání ZO.
Pan Mikolášek podal návrh zamítnutí prodeje, preferuje výstavbu
tělocvičny.
Hlasování:
pro: Holubec Miloš
proti: Hnyk, Kadavá, Kynčlová, Mikolášek, Pičmanová, Polej,
Vinklář
zdrželi se: Čížek, Řehořek, Udatný, Kavánová, Nechanický
14) Prodej zmrzlinového stroje:
Další návrh v důsledku provedení řádné inventarizace majetku bylo
předložení požadavku na odprodání zmrzlinového stroje, který byl
pořízen za 30 000,--Kč a je nyní uskladněn ve stodole, kde mu uskladnění
neprospívá. Vzhledem ke skutečnosti, že obec tento majetek již nevyužije,
je pro ni nepotřebný.

Diskuze: Paní Kadavá se zeptala, jaký je rok výroby. Paní Soukupová
odpověděla, že se pro obec již jako starší kupoval. Paní starostka navrhla,
aby byl nabídnut v místním zpravodaji za cenu určenou dohodou.
Hlasování:
pro: 13
proti: 0
zdržel se: 0
15) Diskuze:
Paní starostka využila prostor k diskuzi a předložila ZO ke schválení
Zřizovací listinu Drobných služeb obce Poniklá jako organizační složky.
Drobné služby jako organizační složka obce nemají svou právní
subjektivitu, tzn. že nevedou vlastní oddělené účetnictví, ale jsou
zapojeny do organizační struktury obecního úřadu jako je zařazena
Mateřská škola a Základní škola, které na rozdíl od Drobných služeb
samostatnou právní subjektivitu mají. Hlavním důvodem zřízení
organizační složky je skutečnost, že obecní úřad nemá schválený tzv.
Organizační řád, který je pro obce závazný. Aby mohl být Organizační
řád schválen a byl úplný, je třeba ty zaměstnance obce, kteří zatím nebyli
de facto zařazeni „nikde“ , byli v této směrnici zlegalizováni. Zřizovací
listina organizační složky podléhá schválení zastupitelstvu obce.
Hlasování:
pro: 12 proti: 0
zdržel se: Mikolášek
Dále paní starostka požádala ZO o je pověření starostky obce
k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR ve věci prodloužení
splátkového režimu, včetně zajištění finančního rozboru hospodaření od
roku 2000 s prokázáním nepříznivého dopadu na hospodaření obce.
Hlasování: pro: 13 proti: 0
zdržel se: 0
Dále požádala ZO o schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí
podpory ze SFŽP který se týká splátek úroku z prodlení v celkové výši
268 126,-Kč ( úrok za opožděnou úhradu splátek SFŽP ČR). Výše splátek
činí 45 000,- Kč čtvrtletně až do jejího úplného zaplacení. Splatit
bychom ji měli do pololetí roku 2004.
Hlasování:
pro: 13
proti:
0 zdržel se:
0
Další diskuze:
Paní Kavánová podala informace k bezdrátovému obecnímu rozhlasu.
V současné době rozhlas nevysílá, protože ruší vysílání televize na
Přívlace, nevypíná se nebo se jeho vysílání přeruší dříve, než skončí. Pro
odstranění závody je nutno objednat měřící techniku, která se nyní díky
sněhové pokrývce nedá uskutečnit. Další otázkou je výše ceny za opravu,
neboť na rozsáhlejší opravu nejsou v rozpočtu potřebné finance

V dalším příspěvku se paní Kavánová vrátila k přednesené zprávě
o činnosti RO a připomněla upozornění bytové komise na značnou
vlhkost neobsazených bytů v Domě s pečovatelskou službou. Rada obce
pak pověřila starostku zajištěním dalších vysoušečů, které vlastní
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, ale nezapůjčují je pro tyto
účely. Zastupitelstvo obce doporučilo obrátit se o pomoc na paní Irenu
Benešovou, poslankyni kraje.
V diskuzi dále vystoupili:
Pan Stanislav Nechanický reagoval na anketu, která má podpořit
a urychlit opravu silnice I/14 Poniklá – Horní Sytová a tím i silnice
Poniklá – Jestřabí. Přimlouvá se, aby do tohoto požadavku byla zahrnuta
i oprava silnice III.třídy na Přívlaku, neboť ta je ještě v horším stavu než
dříve zmiňované.
Ing. Miroslav Konopásek kritizoval velmi špatný stav komunikace po
Poniklé, zvláště v místech překopu po položení kanalizace. Druhým
dotazem se zajímal, kdy bude mít obec peníze na dodělání kanalizačních
přípojek.
Paní Soukupová reagovala na předchozí dotaz pana Konopáska
vysvětlením, že zájemci o připojení na kanalizaci si hradí náklady a obec
s nimi uzavře smlouvu o vzájemném zápočtu a vložené prostředky se
umořují náklady na vodné a stočné.
Paní Alžběta Holubcová ve svém diskuzním příspěvku kritizovala
zastupitele, že málo diskutují, nedávají najevo své názory a jenom
zdvihají ruce. K otázce Drobných služeb doplnila, že takové party měla
i obec Víchová a město Jablonec n/J a zrušili je, tak proč se drží tady
v Poniklé, když kritika pana Šíra přetrvává již 10 let. Dále se zeptala, jak
hlasuje rada obce, když je nyní při absenci místostarosty, počtem sudá. Na
tuto otázku bylo odpovězeno, že se tak ještě nestalo, ale pokud problém
nastane, bude rozhodovat zastupitelstvo.
Pan Ladislav Mikolášek měl dotaz k Drobným službám, kdo jmenoval
vedoucího a zda účinnost Zřizovací listiny může být schválena zpětně od
1.3.2003. Bylo odpovězeno, že vedoucí je jmenován starostou a ZO
neporuší žádný předpis, když schvaluje Zřizovací listinu se zpětnou
účinností.
Paní Jana Pičmanová upozornila na nutnost opravy veřejného osvětlení
v hoření části obce.
Pan Jaroslav Čížek se zeptal, jak je odměňována civilní služba.
Odpověděla paní Soukupová, že jsou odměňováni podle zákona
č. 18/1992 Sb., o civilní službě a NV č. 372/1992 Sb., o poskytování
stravy, ubytování, služného a ošatného.

Pan Jan Řehořek se zeptal, jaký postup bude po ukončení ankety týkající
se rekonstrukce silnice. Odpověděla paní starostka, že anketa bude
vyhodnocena a spolu s dopisem a připojenými anketnímu lístky zaslána
Krajskému úřadu Libereckého kraje, odboru dopravy a dále poslanci
Parlamentu panu Hasilovi a senátorce paní Paukertové tak, jak to
doporučil pan Čížek.
Pan Miroslav Hnyk diskutoval ve věci oddálení rekonstrukce silnice,
která byla plánovaná již před 4 roky nebo i déle, jak může nějaký úředník
rozhodnout, že se ta která stavba realizovat nebude a zda máme vůbec
šanci to zjistit. Odpověděl pan Mgr. Vinklář, který vysvětlil celý případ
odkladu rekonstrukce. Bývalý pan starosta Ing. Holubec intervenoval ve
věci opravy silnice u Správy a údržby silnic a u Ředitelství silnic a dálnic
Pardubice, avšak při II.etapě reformy veřejné správy přešly požadavky
pod Liberecký kraj a tím se celý proces zastavil.
Paní Alžběta Holubcová chtěla vědět, jak si má vysvětlit obsah článku
v místním zpravodaji, že komise jsou otevřeny pro všechny občany obce.
Bylo odpovězeno, že ten kdo má zájem pracovat v komisích rady nebo ve
výborech zastupitelstva, se může přihlásit kdykoli.
Paní Alžběta Holubcová dále vyzvala zastupitele, aby místní zpravodaj
doručovali občanům včas a ne po týdnu, jak se tomu stalo naposledy
v jejím obvodu.
16) Návrh a usnesení:
Zastupitelstvo obce po přednesení a projednání programu
1) Bere na vědomí
- zůstatek běžného účtu obce k datu 31.12.2002 ve výši 713 178,54 Kč
- pověření osob oprávněných používat závěsného státního odznaku,
- stanovení úředních hodin pro uzavírání sňatků Obecním úřadem
v Poniklé,
- zprávu o stavu bezdrátového obecního rozhlasu BOR 1.
2) Schvaluje
- zprávu o činnosti rady obce za období od 3.února 2003 do 3.března
2003,
- sjednocení ceny vodného a stočného pro domácnosti pro podnikající
osoby,
- cenu za 1 m3 pitné vody ve výši 9,--Kč od 1.listopadu 2002,
- cenu za 1 m3 odvedené vody ve výši 12,--Kč od 1.listopadu 2002,
- výsledek hospodaření obce za rok 2002 v příjmové části ve výši
14 414 491,08 Kč,

-

výsledek hospodaření obce za rok 2002 ve výdajové části ve výši
16 473 519,92 Kč,
zapojení zůstatku běžného účtu obce k datu 31.12.2002 do rozpočtu
obce pro rok 2003,
vyrovnaný návrh rozpočtu pro rok 2003 s výši 10 083 000,--Kč,
inventarizaci majetku obce ke dni 31.12.2002,
změnu Vnitřního předpisu č. 1/2003/1 o odměňování neuvolněných
členů ZO,
převod drobného hmotného majetku ve výši 6 679,--Kč do správy
SDH Přívlaka s účinností od 1.1.2003,
převod motorové stříkačky PS 12 do správy SDH Přívlaka s účinností
od 1.1.2003,
vyřazení drobného hmotného majetku v mateřské škole dle
předloženého návrhu,
vyřazení drobného hmotného majetku v Drobných službách dle
předloženého návrhu, vyjma podlážek HAKI lešení,
prodej zmrzlinového stroje formou inzerátu ve zpravodaji Pod
horami,
zřizovací listinu organizační složky Drobné služby obce Poniklá
s účinností od 1.3.2003,
Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR o úhradě
úroků z prodlení ve výši 268 126,--Kč formou čtvrtletních splátek ve
výši 45 000,-Kč, přičemž první splátka je splatná k 31.3.2003.

3) Pověřuje
- starostku obce paní Květu Kavánovou právem užívání závěsného
státního odznaku,
- místostarostu obce pana Ing. Petra Plichtu právem užívání závěsného
státního odznaku,
- starostku obce paní Květu Kavánovou jednáním se SFŽP ČR ve věci
prodloužení splátek s rozložením do roku 2006,
- starostku obce paní Květu Kavánovou zajištěním rozboru hospodaření
od roku 2000 včetně předpokladu roku 2003 s tím, že termín doplatku
splátek SFŽP ČR do pololetí roku 2004 má nepříznivý dopad na
zajištění základního chodu obce,
- radu obce jednáním s vedoucím Drobných služeb, panem Radomírem
Šírem.
4) Zamítá
- prodej čp. 149 (staré pošty).

Hlasování:

pro: 13

Květa Kavánová, starostka obce

proti:

0

zdržel se:

0

Jaroslav Čížek, zástupce místostarosty

Příloha č. 1 k bodu č. 4

Přehled ceny vodného a stočného na okrese Semily platné v roce 2003
Obec

Víchová nad Jizerou
Jestřabí v Krk.
Martinice v Krk.
Horní Branná
Vítkovice
Benecko
Studenec
Jablonec n/J
Vysoké n/J
Rokytnice n/J
Harrachov
Jilemnice
Semily
Turnov
Lev.Olešnice
Troskovice
Vyskeř
Kacanovy
PONIKLÁ

Vodné

Stočné

Kč/m3

Kč/m3

12,-15,-12,70
16,-12,-14,-13,-10,-12,50
12,50
22,16
23,35
23,35
23,35
23,35
23,35
23,35
23,35
9,--

není ČOV
není ČOV
není ČOV
4,-12,-16,-12,-12,50
12,50
8,50
17,34
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
15,95
12,--

Celkem
vodné-stočné
Kč/m3

20,-24,-30,-25,-22,50
25,-21,-39,50
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
39,30
21,--

Příloha č.2 k bodu č. 6

Plán

ročního rozpočtu - schváleno na zasedání zastupitelstva obce
5. března 2003

Příjmová část
1111- daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
1112- daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti
1113- daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů
1121- daň z příjmů právnických osob
1211- daň z přidané hodnoty
1337- poplatek za likvidaci komunálního odpadu
1341- poplatek ze psů
1342- poplatek za rekreační pobyt
1343- poplatek za užívání veřejného prostranství
1344- poplatek ze vstupného
1345- poplatek z ubytovací kapacity
1361- správní poplatky
1511- daň z nemovitostí
daňové příjmy celkem
2310- pitná voda
2321- odvádění a čištění odpadních vod
3314-činnosti knihovnické
3349-záležitosti sdělovacích prostředků
3612- bytové hospodářství
3632-pohřebnictví
4314- pečovatelská služba
nedaňové příjmy
3639-kapitálové příjmy ( prodej pozemků )
kapitálové příjmy
dotace neinvestiční ze SR
( školství, výkon státní správy)
dotace celkem
zapojení zůstatku 2002

příjmy celkem
výdajová část
2212 - silnice
2221 - provoz veřejné silniční dopravy
2310 - vodné

tis. Kč
1 450
750
100
1400
2300
500
13
50
8
1
25
20
350
6 967
460
330
1
22
1279
8
25
2125
50
50
228
228
713

10083
tis. Kč
100
129
250

2321 - stočné
3111 - mateřská škola
3113 - základní škola
3141 - školní jídelny
3314 - činnosti knihovnické
3341 - rozhlas a televize
3349 - záležitost sdělovacích prostředků
3399 - záležitost kultury
3612 - bytový fond
3631 - veřejné osvětlení
3632 - pohřebnictví
3639 - komunální služby
3722 - sběr a svoz komunálních odpadů
5512 - požární ochrana
6112 - zastupitelstva obcí
6171 - činnost místní správy
6310 - příjmy a výdaje z finančních operací
4314 - pečovatelská služba
běžné výdaje
splátky dlouhodobých půjček a úvěrů

výdaje celkem

650
350
550
200
15
15
25
15
1000
300
5
1507
500
30
620
1006
150
338
7755
2328

10083

Výsledek ankety
Dnem 20.března 2003 jsme obdrželi celkem 163 anketních lístků s celkovým
počtem 412 podpisů. Všem kteří se podpisové akce zúčastnili a vyšetřili
trochu času, děkuji. Dopis, který následně odešel panu hejtmanovi RNDr.
Pavlu Pavlíkovi, otiskujeme v plném znění.
Vážený pane,
dovolujeme si Vás oslovit ve věci kritického stavu pozemních
komunikací, konkrétně v oblasti naší obce Poniklá. Plánovaná rekonstrukce
silnice I.třídy Poniklá-Horní Sytová, která měla plynule navazovat na
rekonstrukci prováděnou v letech 1999-2000 v úseku Jablonec nad Jizerou
- Poniklá, v důsledku reformy veřejné správy, zapadla u Vás na úřadě
Libereckého kraje. Tato rekonstrukce není zatím, alespoň podle našich
vědomostí, zařazena v žádném plánu oprav. Souběžně s touto rekonstrukcí
měla probíhat oprava silnice III. třídy Poniklá - Jestřabí, coby objízdné trasy.

Po letošní zimě jsou tyto komunikace tak poškozené, že jsou příčinou
značného opotřebení nejen vozového parku, ohrožení bezpečnosti silničního
provozu, ale především jsou příčinou velké nespokojenosti našich občanů
vůči státním úředníkům.
Více jak dvě třetiny práceschopného obyvatelstva dojíždí za prací
mimo obec. Vzhledem k omezenému dopravnímu spojení jsou používány
soukromé dopravní prostředky, které jsou na silnicích vystavovány nesčetným
výtlukům a propadlištím. Najdete zde úseky, kde se jim nemůžete ani vyhnout
ani je objet.
Státní silnice I/14 je vysoce frekventovaná komunikace. V období
letních prázdnin či státních svátků linou se po ní doslova kolony německých,
polských a holandských turistů. Přejít silnici z jednoho kraje na druhý je pro
běžného chodce v těchto špičkách několikaminutovou záležitostí.
Stále hlasitěji se ozývají občané, kteří jsou nuceni těchto špatných
komunikací používat. Dovedeme si docela dobře představit případ
o Velikonocích, kdy se 400 podepsaných a naštvaných občanů rozhodne na
pouhé půl hodiny zablokovat provoz z obou stran. Dopravní kolaps je více
než zaručený.
Pro dokreslení závažnosti našeho požadavku zasíláme v příloze tohoto
dopisu anketní lístky, které jsme rozdali našim občanům k podpoře našeho
úsilí o urychlenou opravu zdejších státních komunikací. Z rozdaných
200 lístků se na 163 z nich podepsalo celkem 412 občanů.
Vážený pane hejtmane,
státní silnice v katastru obce Poniklá jsou v katastrofálním stavu. Další úsek
Poniklá-Přívlaka je tak zničen, že v současné době nepomůže ani výsprava
výtluk, neboť se vrchní asfaltová vrstva doslova rozsypává. Odvodnění této
komunikace neexistuje.
Mohli bychom pokračovat dalšími příklady a dalšími úseky státních
silnic, které zde v Podkrkonoší volají o rekonstrukce a opravy. Není to naším
úmyslem. Důvodem našeho dopisu je ukázat na problém, který léta přetrvává
a připomenout náš požadavek na zařazení rekonstrukce silnice I.třídy I/14
v úseku Poniklá-Horní Sytová na rok 2004. V tomto smyslu očekáváme také
Vaši odpověď. Děkujeme Vám.
Květa Kavánová
starostka obce
Na vědomí:
a) Ing. Miroslav Mach, člen rady kraje pověřený vedením resortu dopravy
b) Pan Tomáš Hasil, poslanec PČR PS
c) Paní Soňa Paukertová, PČR Senát
Příloha: 163 anketních lístků s podpisy

Odpověď pana Hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka obdržená 4.dubna 2003.
Vážená paní starostko,
Obdržel jsem Váš dopis, ve kterém se na mě obracíte s žádostí o
pomoc při řešení kritického stavu pozemních komunikací spojující vaši obec
se sousedícími obcemi a městy.
Nejen jako představitel kraje, ale i jako občan chápu oprávněné
rozhořčení obyvatel vaší obce nad současným stavem silnic. S tímto
problémem se bohužel potýká i řada dalších obcí našeho kraje, jelikož stav
mnohých komunikací je skutečně žalostný.
Tato problematika se týká resortu dopravy, a proto jsem předal celou
záležitost k prostudování a vyřízení Ing. M.Machovi, členu rady kraje
pověřenému vedením tohoto resortu. Věřím, že společně nalezneme
odpovídající řešení.

Odpověď Ing. Miroslava Macha, člena rady Libereckého kraje
pověřeného vedením resortu dopravy
Vážená paní starostko,
dne 28.3.2003 mi byl postoupen, panem hejtmanem, Váš dopis
z 26.3.2003 ve věci kritického stavu pozemních komunikací v katastrálním
území obce Poniklá.
Bohužel Vám musím oznámit, že pro letošní rok je plán oprav na
silnicích II. a III. tříd již naplněn. Mohu Vás ujistit, že budeme jednat se
zástupci Krajské správy silnic Libereckého kraje (KSS LK) o potřebě řešení
kritického stavu silnice III/28623 ve Vaší obci Při zjišťování stavu silnic
II. a III. třídy v Libereckém kraji po právě končící zimě byl úsek této silnice
Poniklá-Jestřabí v celkové délce 6,789 km odhadnut pro celkovou opravu na
12,360 mil. Kč. Tato částka je pro rok 2003 již mimo možnosti KSS LK.
Mohu Vás však ujistit, že se touto opravou budeme intenzivně zabývat při
přípravě plánu oprav na rok 2004 a KSS LK prozkoumá možnost alespoň
nutných lokálních výsprav v letošním roce.
Dále se zmiňujete o tom, že v důsledku reformy veřejné správy,
zapadla na Krajském úřadě LK plánovaná rekonstrukce silnice I. třídy Poniklá
– Horní Sytová. Mohu Vás ujistit, že náš krajský úřad neměl nikdy příležitost
nechat takovouto záležitost jakkoliv „zapadnout“. Veškeré opravy silnic
I. třídy jsou plně v kompetenci Ředitelství silnic a dálnic ČR a KSS LK na
nich provádí pouze běžnou a zimní údržbu. Přesto však Vám mohu

s potěšením sdělit, že v rámci oprav povodňových škod je připravována
v nejbližších týdnech oprava silnice I/14 v úseku mezi Poniklou a Horní
Sytovou v objemu 29 mil. Kč z prostředků Evropské investiční banky. Bližší
informace o této opravě Vám mohou poskytnout pracovníci Správy Liberec
ŘSD ČR. Závěrem mohu pouze konstatovat, že finanční prostředky
především pro opravy silnic II. a III. třídy jsou dlouhodobě nedostačující.
Jejich zanedbanost zatím není ve finančních možnostech Libereckého kraje
významněji řešit. Je mi velice líto, že Vám nemohu poskytnout příznivější
informace.
S pozdravem
Miroslav Mach

Silniční odvodnění a napojení místních komunikací a vjezdů
Ve smyslu zákona o pozemních komunikacích je Krajská správa
silnic Libereckého kraje (dále jen KSS LK) povinna udržovat ve funkčním
stavu odvodňovací zařízení silnic. V současné době se množí případy, kdy
funkce silničních příkopů je omezována neudržovanými vjezdy na sousední
pozemky. V případě, že povrch vjezdů a místních komunikací není příčně
a podélně vyspádován pro odtékání povrchových vod do přilehlých silničních
příkopů, je nutno zřídit v místě napojení příčný odvodňovač k zamezení
vytékání vod na vozovku, která zvláště v zimním období může být příčinou
tvoření námraz a ledů ohrožující bezpečnost silničního provozu.
Hospodářský vjezd přes silniční příkop je cizí zařízení na silničním
pozemku trpěné za přesně vymezených podmínek. Zásadní podmínkou jeho
existence je plnění povinností majitele nemovitosti tímto přejezdem
obsluhované, udržovat trubní vedení ve vjezdu v průtočném stavu. Řada
majitelů nemovitostí tuto povinnost neplní, dosud existují vjezdy, které
zatrubnění postrádají a tvoří tak v příkopu překážku. Jedná se zde
o ohrožování silničního majetku a jako takové je bude KSS LK řešit. KSS LK
bude tyto hospodářské vjezdy rušit bez náhrady. Nejedná se jen o vjezdy
k domům, ale i o napojení místních a účelových komunikací (obecních,
polních a lesních cest). Zároveň budou rušeny i vjezdy na zemědělské
pozemky, kde mnohdy na jedno pole vede několik vjezdů. Pokud bude vjezd
pro nefunkčnost jeho odvodnění zrušen a vlastník obsluhované nemovitosti jej
bude chtít obnovit, je povinen písemně požádat KSS LK, cestmistrovství
Semilsko o povolení ke zřízení vjezdu.
Krajská správa silnic Libereckého kraje

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za kalendářní rok
2002
V souladu s nařízením vlády České republiky ze dne 10.6.1992 Vám
dle § 3 citovaného nařízení podávám informaci o stavu veřejného pořádku
v obci Poniklá za období od 1.1.2002 do 31.12.2002.
Za uplynulý kalendářní rok došlo na území obce ke spáchání
21 trestných činů, kdy se jednalo převážné o majetkovou trestnou činnost,
z toho v 16 případech se pachatele podařilo zjistit. Dále bylo evidováno
6 přestupků, kdy se převážně jednalo o přestupky proti občanskému soužití
a tyto byly postoupeny k projednání do přestupkové komise MěÚ v Jilemnici.
Spolupráci s obecní policií nelze hodnotit, v obci nebyla zřízena.
Pro letošní rok je třeba i nadále na zdejší oddělení Policie ČR
s předstihem podávat informace o pořádání tanečních zábav a dalších
kulturních akcí.
Podaná informace je podána jako stručný přehled stavu veřejného
pořádku na území obce.
kpt. Jaroslav Brož
vedoucí OO PČR Jilemnice

Jakost pitné vody v Poniklé.
Vážení občané,
na základě častých dotazů z Vaší strany na současnou kvalitu pitné vody, byly
odebrány vzorky ze tří hlavních zdrojů v Poniklé. Odebrané vzorky zkoumala
akreditovaná laboratoř firmy INECO v.o.s, ve Dvoře Králové, ve dnech
19 – 21.2.2003.
Místa odběru vzorků: - Poniklá - kuchyň ZJ pohostinství Mádle
- Poniklá - OÚ
- Poniklá, Nová Ves č.p.11
Všechna místa odběru se uskutečnila přímo z vodovodních baterií. První dva
vzorky nevykazují žádné bakteriální znečištění, vzorek z Nové Vsi vykazuje
přítomnost kaliformních bakterií a nepatrné množství enterokoků, a to
i přesto, že i tento zdroj je chlórován. Je proto nutné provést jednorázové
vyčištění prameniště a zvýšit obsah chlóru do té doby, dokud se kvalita pitné
vody nezlepší.
Když je řeč o chlórování, (na které si mnozí z Vás neustále stěžují z důvodů
zápachu používané vody v domácnosti – údajně tak silného, že se voda nedá
používat ani na vaření, natož pak k přímé spotřebě), musím podotknout, že

obsah chlóru ve vodě ani v jednom vzorku nepřekračuje stanovené limity
ČSN, pro pitnou vodu. ( 0,05 – 0,3mg/l)
Zde jsou hodnoty z provedených zkoušek:
- ZJ Mádle,(keříček) - 0,06mg/l
- OÚ (hl. řád)
- 0,17mg/l
- Nová Ves
- 0,10mg/l
Z uvedeného přehledu jasně vyplývá, že hodnoty chloru se drží spíše na
minimální hranici, kterou ukládá norma. Obsluhovatelé vodojemů se
v žádném případě nesmí dostat pod povolenou mez. V případě vypuknutí
epidemie by se tak vystavili trestnímu stíhání z obecného ohrožení, za které je
možno udělit trest odnětí svobody až do výše 5let !!
Proto všem občanům připomínám, že Ti z Vás, kteří si chodí pro vodu do
studánky „Pod Hájkovi“, se vystavují určitému hygienickému nebezpečí,
jelikož používáte vodu ze studně, která není v evidenci laboratorních zkoušek,
ani není místem odběru pitné vody pro veřejnost. Hlavně pak v jarních
a podzimních měsících je zde značný obsah povrchových vod, skýtající
značné bakteriální znečištění. Znamená to, že každý kdo z tohoto zdroje vodu
konzumuje, jedná tak pouze na vlastní nebezpečí.
Jaroslav Čížek

Školka slaví „DVACETINY“.
14. září 1983 byla slavnostně otevřena nová mateřská škola v naší
obci. Na její výstavbě se podílela nejen řada tehdejších organizací, ale i Vás
spoluobčanů a rodičů. Za dvacet let jejího fungování zde odrostlo několik
generací dětí a i okolí a budova doznala změn. Zajímá Vás, jak to zde vypadá
nyní – po dvaceti letech?

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
7. května od 14,30 – 16,30 hodin
MŠ PONIKLÁ
Přijďte se podívat na Den otevřených dveří, který proběhne dne
7. května 2003 od 14,30 – 16,30 hodin. Budete mít příležitost nahlédnout do
všech prostor mateřské školy, pozorovat, co se změnilo, prohlédnout si
výrobky dětí a případně si zakoupit nějakou drobnost na památku z mateřské
školy, kterou pro Vás děti společně se svými učitelkami připravily.

Na Vaší návštěvu se těší
kolektiv mateřské školy

Zápis do MŠ
Ve dnech 26.3. a 27.3. 2003 proběhl zápis do mateřské školy na
následující rok. Jelikož docházka do MŠ není povinná, záleží na rodičích,
zda-li o umístění dítěte projeví zájem či ne. Zápis pro každý rok rozhodne
o organizaci zařízení na celý následující školní rok. Na základě podaných
přihlášek (tedy počtu zapsaných dětí) je třeba v průběhu května – června
DEFINITIVNĚ stanovit, kolik oddělení a jak se naplní.
Od počtu zapsaných dětí se také odvíjí nejdůležitější faktor a tím je
rozpočet zařízení. Od ledna 2003 jsme přešli jako právní subjekt pod Krajský
úřad v Liberci, který možná ani neví, kde Poniklá leží ani jak Naše obec
vypadá. Na změny během roku již Krajský úřad nebere zřetel a tímto nás nutí
během školního roku další děti nepřijímat.
V den zápisu jsme s napětím očekávali, kolik zájemců se k letošnímu
zápisu dostaví a jestli bude moci dojít ke znovuotevření II. oddělení, které se
v letošním roce, vzhledem k malému počtu dětí, neotevřelo.
O umístění v MŠ projevilo zájem 14 maminek a nás těší, že je v naší
obci jen velmi málo dětí, které školku nenavštěvují a že jsou rodiče, kteří nám
důvěřují a snad i chápou naše problémy. Zároveň se také znovu snižuje věk
dětí zapisovaných do MŠ a to už od dvou let. Jen ty maminky, za které
intervenovali někteří zastupitelé se opět nějak zapomněly k zápisu dostavit.
A tak mě napadá, jestli to náhodou nebylo jako v názvu jedné divadelní hry
„MNOHO….“.
Aby byla spokojenost na obou stranách, připomínám, že je ještě
trochu času, než se rozhodne o tom, jaká bude MŠ od září. Vždyť je to Vaše
školka, která chce vyhovět vaším přáním a požadavkům a chce, aby v ní vaše
děti byly šťastné a spokojené. Ale všechno musí přijít V PRAVOU CHVÍLI.
Za Vaší přízeň děkujeme a těšíme se na spolupráci.
Kolektiv mateřské školy

Zpráva z jednání bytové komise
(Josef Holubec, Hana Hanzíková, Věra Nováková, Miroslav Hnyk, Květa
Kavánová)
Bytová komise byla seznámena se žádostí pana Zgodavy o výměnu
bytu č. 17 v Domě s pečovatelskou službou, za byt č. 12, z důvodu
nepřiměřené vlhkosti. Z tohoto důvodu komise navštívila Dům
s pečovatelskou službou, aby jednak provedla kontrolu odstranění závad
a nedodělků dle předávacího protokolu stavby a jednak si na místě prohlédla
stav všech bytů. Komise zjistila, že i v bytě č. 12 je vysoká vlhkost, a proto
nedoporučila požadovanou výměnu.
Komise s uznáním konstatovala, že všechny závady byly v termínu
odstraněny. Přetrvávajícím problémem je vlhkost. Byty, které jsou obsazeny
nájemníky jsou v rámci možností větrány (alespoň do chodby). V domě se
používá vysoušeč, který alespoň částečně zmírňuje škody, které by
v uzavřených a nevětraných bytech nastaly. V rámci získání alespoň ještě
jednoho vysoušeče byl osloven Hasičský záchranný sbor Semily a Ochrana
obyvatel Semily, kteří nás odkázali na HZS Libereckého kraje. HZS
Libereckého kraje sice vysoušeče vlastní a poskytují je zdarma, ale
nezapůjčují je pro tyto účely.
Při odchodu z objektu se u hlavního vchodu tvoří ledová bariéra, což
zapřičiňuje stékání vody ze žlabů, kde se tvoří ledy. Komise doporučila, aby
závadu posoudil odborník a navrhl nápravu.
Poslední připomínka byla podána se strany správce bytového fondu
pana Šafránka na umístění dopravní značky zákaz stání u hlavní silnice
a označení parkoviště, které je pro tento účel u domu vybudováno.
Komise po celkové prohlídce objektu konstatovala, že většina
nájemníků je s bydlením spokojena. Přejeme jim rovněž dobrou pohodu
a spokojenost

Zpráva z jednání stavební komise
(Jan Janda, Zdeněk Krafek, Věra Nováková, Květa Kavánová)
Komise vzala na vědomí došlou korespondenci Obvodního stavebního
úřadu Jilemnice. Jednalo se především o rozhodnutí o prodloužení termínu
stavby, rozhodnutí o povolení užívání lapolu, přístavby nebo změny stavby.

Z drobných staveb komise povolila rekonstrukci bytového jádra,
rekonstrukci opěrné zdi, vyjádřila se k žádosti o vykopání studny, zařadila
novou žádost o přidělení parcely na stavbu garáže a zamítla odprodej parcely
schválené pro výstavbu garáží.
Komise doporučila radě obce požadavek na předložení zamýšlených
oprav na bytovém fondu obce v roce 2003.

Zpráva z jednání stavební komise 27.3.2003
(Jan Janda, Věra Nováková)
Komise projednala a vyřídila běžnou korespondenci a žádosti občanů
o drobné stavební úpravy nebo pořízení drobných staveb.
Dále projednala předložený požadavek firmy Květiny M, Petra
Martínková, Praha 10 o zakoupení parcely č. 193/4 a stpč. 129 k.ú.Přívlaka.
Důvodem odkoupení těchto obecních parcel je úmysl vybudování zpevněné
plochy pro pojezd nákladními automobily. Stavební komise nedoporučuje
odprodej těchto parcel z důvodu předpokladu, že státní silnice na Přívlaku
bude zřejmě v budoucnu předána do vlastnictví obce a tento úsek je velice
nepřehledný. Komise doporučuje radě obce ponechat parcely ve svém
vlastnictví a firmě nabídnout vybudování zpevněné plochy na cizím pozemku.

Zpráva finančního výboru
(Dana Kynčlová, František Vlastník, Miloš Holubec, Jan Řehořek, host Alena
Soukupová)
Hlavním bodem programu bylo projednání rozpočtu obce na rok 2003 a
seznámení s jednotlivými položkami.
a) Požadavek TJ SEBA o příspěvek na činnost a úpravu kabin na fotbalovém
hřišti byl projednán, avšak přidělení finančních prostředků bude řešeno až
během roku 2003, pokud se najdou volné zdroje.
b) Požadavek na rekonstrukci komína v kantýně byl zdokladován i s
návrhem dvou variant řešení prostřednictvím firmy SOS KOMIN
Jilemnice (1.návrh 63236,-Kč, 2.návrh 169433,-Kč). Výbor požaduje
předložení alespoň dvou dalších variant.
c) V rozpočtu obce je pro letošní rok zahrnuta hygienická úprava kuchyní
pro základní a mateřskou školu. Výbor vzal na vědomí cenové návrhy
předložené firmou Jan Janda Jablonec nad Jizerou a požaduje předložení
dalších, minimálně dvou variant.
d) Výbor vzal na vědomí výši úroků z prodlení firmy EKOSTAVBY Zdeněk
Šír Jilemnice, z roku 2002.

e) Finanční výbor se důkladněji zabýval stavem obecního rozpočtu
a v důsledku kritického nedostatku financí navrhuje k projednání
zastupitelstvu obce využití maximální možnosti regulovaného nájemného
nebo projednání prodeje obecních bytů.
Finanční výbor bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2003 a doporučuje jej
ke schválení zastupitelstvu obce.

Zpráva kontrolního výboru
(Jiří Udatný, Ladislav Mikolášek)
Na základě návrhu na vyřazení drobného hmotného majetku z evidence
Drobných služeb a mateřské školy, výbor provedl fyzickou kontrolu způsobu
vyřazování a nakládání s tímto majetkem. U Drobných služeb se jednalo
o míchačku na beton a běžné ruční nářadí. V mateřské škole se vyřazovaly
dva staré vysavače ETA a kočárek. U vyřazovaného majetku neshledal výbor
nesrovnalosti.
Návrh na vyřazení podlážek HAKI lešení výbor prozatím zamítl z důvodu
nepřesného počtu odepisovaných podlážek s tím, že se provede celková
inventarizace počtu po odtání sněhu.

Zpráva kontrolního výboru
(Jiří Udatný, Ladislav Mikolášek, Stanislav Nechanický)
Dne 18.března 2003 se sešel kontrolní výbor aby se zabýval provedením
kontroly usnesení rady obce v časovém období od 18.listopadu 2002 do
17.března 2003. Z těchto 194 usnesení vybral výbor 17, které se týkaly
konkrétních úkolů zadaných radou obce paní starostce a které pak s paní
starostkou konzultoval.

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
se uskuteční v n e d ě l i
8.00
8.10
8.20
8.30
8.40
8.50

-

8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55

11.května 2003 dle tohoto časového rozpisu

Nová Ves
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Poniklá

líheň pstruhů
pension Klára
u pošty
Singing Rock
bytovky, stanoviště u silnice
rovinka „Huderovo“

9.00 - 9.05
9.10 - 9.15
9.20 - 9.25
9.30 - 9.35
9.40 - 9.45
9.50 - 9.55
10.00-10.05

Poniklá
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Přívlaka
Přívlaka
Přívlaka

u kostela
u kaštanu (Štěrbovi)
Kavánovo koleno (Janata)
náraží ĆD
pomník padlých
kampelička
Jilem

Sběr bude prováděn ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou.
Přijímány budou tyto druhy odpadů:
Léky, masti, chemikálie (ředidla, kyseliny), zbytky starých barev, obaly od
barev, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, baterie, články, motorové
oleje, olejové filtry, pneumatiky apod.
Je zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!!

A ještě jednou odpady ???
Nevím jakou šetrnou a vtipnou formou se mám zhostit svého nepříliš
důstojného příspěvku, ale okolnosti z provozu čistírny odpadních vod mě
k tomu nutí. Jistě Vy, dívky a ženy, znáte důvěrně známé slogany
z reklamních televizních šotů, že jedině Olways, Libress, Mendy či Ria je ta,
která Vás bezpečně a šetrně ochrání před prudkými pohyby, před neklidným
spánkem a je tak tenká, že můžete obléci i přiléhavou sukni či strečové
kalhoty.
Já však nadhodím řečnickou otázku a zeptám se Vás. Víte, která vložka
je v Poniklé nejdražší? No přece ta, kterou bezstarostně odhodíte do záchodku
a spláchnete. Ta se chudák dostane kanalizací až na čistírnu odpadních vod,
obtočí se kolem osy čerpadla či dmýchadla a je tak pevná, že spálí
i elektrický motor. Oprava jednoho čerpadla pak přijde bratru na 8 – 9 tisíc
korun. Zdá se Vám to legrační? Snad to jisté míry a do určité doby, kdy se
náklady na provoz čistírny natolik zvýší, že se zvýší i poplatky. Domníváte
se, že je to nutné?
K.K.

Pálíte plasty?
O nešvaru pálení plastů nelze hovořit v minulém čase. Osvěta
ekologické výchovy a zvýšená snaha obcí o funkční třídění komunálního

odpadu nedopadly úměrně s myšlením některých lidí, kteří si myslí, že
nejvhodnější způsob jejich likvidace je prostě spálení. Uspokojivý pocit nad
hromádkou popela, provázený konstatováním „a je to pryč“, ale musí být
provázen naprostou neznalostí následků nebo trestuhodnou lhostejností ke
svému okolí. V případě pálení plastů se uvolňuje celá řada otravných látek,
které si často v ničem nezadají s bojovými plyny. Z „úklidového“ ohniště se
valí kouř obsahující čpavek, fenoly, polyaromatické uhlovodíky, kyanidy,
dehet a další otravné látky. Ty potom, kromě nepříjemného zápachu, dráždí
sliznice horních cest dýchacích, způsobují bolesti hlavy a různé poruchy
organismu. Některé látky jsou rakovinotvorné a ve větší koncentraci působí
jako nervový jed. Nedokonalým hořením plastů vzniká velké množství oxidu
uhelnatého. Při vdechnutí se váže na krevní barvivo a znemožňuje přenos
kyslíku krví. Dalším nebezpečím při pálení plastů je únik ftalátů, které mají
schopnost hromadit se v lidském těle. Při pálení gumy nebo pryže vznikají
oxidy síry a polyaromatické uhlovodíky. Mezi nimi se nachází silné jedy
i rakovinotvorné látky. Velice škodlivé je i spalování PVC a umělých
textilních látek.
Tak co, ještě budete pálit?

Jarní úklid
Jaro se nám připomíná nejen kalendářem, ale i svou silou slunečního
svitu. Ze všech stran na nás vykukují nevábná zákoutí špíny a odpadků. Ne za
všechno může příroda, vehementně přispívá sám velký člověk. Někteří
občané nelenili a již se snaží alespoň okolí svého domu zkrášlit a vylepšit.
Přepokládáme však, že smetí nehází nepozorovaně sousedům na jejich
kompost či mezičku. Všichni se těšíme na teplo, slunce, zahrádku. Pomozte
také Vy přírodě a ukliďte kolem svých obydlí a nebojte se přibrat kousek i za
svým plotem. I tam jsou potřebné lidské ruce.

Neznalost zákona neomlouvá !!!
Prvním lednem letošního roku vešel v platnost zákon č. 86/2002 Sb.,
o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon
o ochraně ovzduší).
Tento zákon stanoví:
- práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů při ochraně vnějšího
ovzduší před vnášením znečišťujících látek lidskou činností a při

-

zacházení s regulovanými látkami, které poškozují ozónovou vrstvu
Země,
podmínky pro další snižování množství vypouštěných znečišťujících látek
působících nepříznivým účinkem na život a zdraví lidí a zvířat, na životní
prostředí nebo na hmotný majetek,
nástroje ke snižování množství látek ovlivňujících klimatický systém
Země,
opatření ke snižování světelného znečištění ovzduší.

Jaké povinnosti z toho vyplývají pro nás, občany?
-

-

V otevřených ohništích, zahradních krbech nebo v otevřených grilovacích
zařízeních lze spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva určená výrobce, přičemž uvedená paliva nebo materiály
nesmějí být kontaminovány chemickými látkami. Orgán obce může
nařízením stanovit podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů
nebo toto spalování zakázat. Při stanovení těchto podmínek se zejména
přihlíží ke klimatickým podmínkám, stavu ovzduší, vegetačnímu období
a hustotě obytné zástavby.
Porušením předchozího odstavce může orgán obce uložit osobě pokutu ve
výši od 500,-- do 150 000,--Kč.
Provozovatelé malých zdrojů znečišťování jsou povinni:
a) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke zdroji
znečištění za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství
vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu,
b) dodržovat přípustnou tmavost kouře a neobtěžovat kouřem
a zápachem osoby ve svém okolí,
c) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti
spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu
spalinových cest nejméně 1x za 2 roky a tyto závady odstraňovat.
Tuto povinnost plní provozovatelé při podnikatelské činnosti
a u zdrojů na tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW,
nebo od výkonu 11 kW u zdrojů na plynná nebo kapalná paliva (body
(a) a (c) se netýkají provozovatelů v rodinných domech, bytech
a stavbách pro rekreaci),
d) za porušení předchozích bodů může orgán obce uložit pokutu ve výši
od 500,-- do 150 000,--Kč.

Rada obce Poniklá schválila na svém zasedání dne 31.března 2003 lokalitu,
která bude využívána zaměstnanci Drobných služeb k pálení roští, trávy
a papíru pro potřeby obce.

Okresní veterinární správa v Semilech informuje:
Vakcinace lišek proti vzteklině – poučení pro občany!
V průběhu měsíce dubna 2003 proběhne na území okresu Semily
vakcinace lišek proti vzteklině. Jedná se o preventivní akci k předcházení
vzniku a šíření nebezpečné nákazy – vztekliny vzhledem k tomu, že liška je
jejím nejvýznamnějším reservoárem a šiřitelem. Cílem této akce je vytvořit
v liščí populaci na širokém území imunitu proti vzteklině a tím zabezpečit
ochranu zdraví lidí.
Vakcinovat se bude leteckým shozem návnad, vyrobených z rybí
moučky a tuku. Návnady mají okrouhlý tvar o průměru 3,5 cm a výšce
1,7 cm, hnědozelenou barvu a silně zapáchají rybinou. Uvnitř je zalisována
ampule z umělé hmoty a hliníku, označená nápisy: Attention rabies vaccine,
Vorsicht Tollwut impfstoff, Attention vaccin antirabique, Attensione
vaccino antirabico, která obsahuje živý atenuovaný (zeslabený, utlumený)
virus vztekliny, který je pro člověka a zvířata neškodný. Nelze však 100%
vyloučit určité riziko při kontaktu vakcinačního viru se sliznicí úst, spojivky
oka, při vniknutí do čerstvé rány.
V oblasti, kde jsou položeny návnady s očkovací látkou proti vzteklině
lišek, je třeba dodržovat tyto pokyny:
- poučit děti
- nedotýkat se návnad
- nenechat psy volně pobíhat
- nepoužívat k výkonu práva myslivosti lovecké psy
- v případě potřísnění kůže očkovací látkou (je tekutá a uložena v ampuli),
je třeba omýt zasažené místo mýdlem a vodou a desinfikovat
desinfekčním prostředkem. Pokud se očkovací látka dostane do oka, úst či
čerstvého poranění, je nezbytně nutné vyhledat okamžitě lékaře.

Jak naslouchat vlastním dětem
·

Najděte si čas a naslouchejte vlastním dětem. Předem si určete, kdy
budete mít vyhrazen čas k naslouchání dětem a tento plán dodržte
- i když na to nemáte zrovna náladu.

·

Naslouchejte dětem vždy. Nejen, když jsou šťastné a spokojené, ale
i když zlobí. Je možné, že zlobí a žadoní právě z toho důvodu, aby

tím vzbudily vaši pozornost a abyste jim věnovali pozornost. Možná,
že si myslí, že právě to musí dělat, abyste si jich všimli.
·

Povzbuzujte své děti, aby vám vyprávěly nejen o svých radostech, ale
i o svých starostech, ba i o svých nejhorších a nejnepříjemnějších
pocitech - např. o své zlobě, závisti apod. Je lepší, když se tyto pocity
v rozhovoru ventilují, nežli když zůstávají uvnitř a působí vnitřní
napětí.

·

Zapamatujte si dobře, co vám dítě řeklo. Podle toho mu pak raďte,
pomáhejte, povzbuzujte ho - jako lékař využívá diagnózy a anamnézy
(zjištění toho, co bylo před objevením nemoci) k terapii.

·

Mimořádně pozorně se snažte naslouchat dítěti, když se chová ošklivě
a zle. Takové dítě vám chce v té chvíli něco důležitého říci. Třeba
prožívá něco strašného, s čím si neví rady.

·

Mluvte se svými dětmi ryze, opravdově. Nikdy jim v ničem nelžete.
Neslibujte jim, co nemůžete splnit. Když něco nejde tak, jak by si dítě
představovalo, snažte se mu vysvětlit, proč to tak nejde, či proč to či
ono nemůžete, jako byste to vysvětlovali dospělému člověku. Je
možné, že se vám stane, že se vás dítě zeptá na něco, co nevíte.
Nebojte se mu říci upřímně "to nevím" či "tomu nerozumím".
Neříkejte mu to však příliš často.
Z knihy Jara Křivohlavého - Povídej, naslouchám

Kupte si jezevce, na jaře je užitečný pro život …
Kdysi dávno, během jedné dlouhé zimy, se vytvořily dva velké kusy
ledu. Objevily se na úpatí hory, v jeskyni plné padlých kmenů, kamení a roští.
Tyčily se proti sobě s okázalou lhostejností. Jejich sousedské vztahy byly
poněkud chladné. Sem tam utrousily „Dobrý den“ nebo „Dobrý večer“. Nic
víc. Nedokázaly totiž prolomit své ledy. Myslely si jeden o druhém: „Také by
mi mohl vyjít vstříc“. Ale kus ledu přece nedokáže sám o sobě ani přijít, ani
odejít, ani se pohnout. Vše zůstávalo při starém a oba kusy ledu se stále více
uzavíraly do sebe.
V oné jeskyni žil jezevec. Jednoho dne zafuněl: „Škoda, že musíte být
pořád tady. Venku tak krásně svítí slunce“. Oba kusy ledu smutně zaskřípaly.
Odmalička jim vštěpovali, že slunce pro ně znamená velké nebezpečí.
Ale jeden z nich se kupodivu zeptal: „A jaké je to slunce?“

„Nádherné, je v něm život“, odpověděl jezevec, kterého taková otázka
uvedla do rozpaků.
„Mohl bys nám prohrabat díru nahoru na zem? Chtěl bych se na slunce
podívat,“ poprosil druhý kus ledu. To jezevci nemusel říkat dvakrát. V mžiku
se prohrabal spletí kořínků a zlatavý proud teplého, příjemného slunečního
světla pronikl dovnitř.
O několik měsíců později, bylo to v poledne, když slunce prohřívalo
vzduch, všiml si jeden kus ledu, že může trochu roztát, a že když se rozpouští,
stává se průzračným pramínkem čisté vody. Náhle si připadal jiný, už nebyl
týž kus ledu jako dříve. Stejně krásný objev učinil i ten druhý. Den po dni
z kusů ledu vytékaly pramínky vody, které se za prahem jeskyně spojovaly
a vytvářely průzračné jezírko, v němž se zrcadlilo nebe. Oba kusy ledu si dál
uvědomovaly svůj chlad, ale jako svou pomíjivost a osamění, své společné
starosti a nejistoty. Zjistily, že jsou v podstatě stejné a že ve skutečnosti
potřebují jeden druhého.
Přiletěli dva stehlíci a skřivan a utišili u jezírka svou žízeň. Kolem
bzučel hmyz a veverka s dlouhým chundelatým ocasem se v něm vykoupala.
A v tom štěstí se zhlížely dva kusy ledu, které našly svá srdce.
Někdy stačí jediný paprsek slunce. Jedno laskavé slovo. Pozdrav.
Pohlazení. Úsměv. Stačí tak málo, aby lidé kolem nás byli šťastnější. Proč jim
to štěstí nedopřejeme?
Protože na jaře nemáme doma jezevce …..
p. Ivo Kvapil

Jazyková nej a jiné hříčky
Nejdelší česká slova obsahující jen samé souhlásky:
vzcvrnkls
čtvrtprst
scvrnklť
scvrnkls
zhltls
Nejdelší věta bez samohlásek:
Strč prst skrz krk. (15)
Smrž pln skvrn zvlhl z mlh. (21)
Slova obsahující všechny samohlásky:
mateřídoušky
dvacetikoruny

(navíc je v nich každá samohláska právě jednou a samohlásky jsou
seřazené přímo v abecedním pořadí)
Nejvíce stejných slabik za sebou je ve větách:
Kdy mohou splatiti Ti ti tiší hoši dluh? (5)
Nesnese se se sestrou. (4)
Nemohu zaplatiti Ti tisícikorunou. (4)
Budou bratři tři třít řidítka? (4)
Nejdelší věta ze tří stejných slov:
Kuli kuli kuli. (Kuliové kovali kouli.)
Rýmovačky z příjmení:
Starý Zajíc Vyskočil
Tvrdý Bobek Vytlačil
Sedlák Hloušek Skácel Bouček
Klouček Vnouček Sekal Souček
-lm-

Rekordy a kuriozity ze světa zločinu
BANKOVNÍ LOUPEŽE
Každý sport má svá přesně daná pravidla a také své rekordmany. Své
rekordmany má i zločin. Rozdíl mezi sportovním rekordmanem
a rekordmanem zločinu je značný. Zločinec totiž nikdy žádná pravidla
nerespektuje ...
· Z 8 případů loupežných přepadení pražských spořitelen a poboček
bank během půl roku byl obviněn 32letý Slovák, který byl zadržen
krátce po přepadení spořitelny v Křivoklátské ulici v Praze 9 dne
24. listopadu 1993. V jeho hotelovém pokoji byl nalezen papír
s vlastnoručně napsaným požadavkem o vydání peněz. Papír byl
použit ve všech 8 případech loupežných přepadení, při nichž pachatel
nepronesl ani slovo. Poslední loupež mu na krátkou dobu vynesla
97 500,- korun. Peníze získané loupežemi utratil po barech. Při
zatčení neměl ani na úhradu hotelu.
· Skutečným českým rekordmanem v bankovních loupežích je muž
z Kutné Hory, zatčený v prosinci 2001, podezřelý z 9 bankovních
loupeží v 8 okresech. První loupež spáchal v červnu 1999, poslední
pak v listopadu 2001 v Počátkách na Pelhřimovsku. Zde ho také
zaznamenala kamera. Portrét lupiče byl vysílán v televizním pořadu
“Na stopě”. Byl poznán kamarádem z rockové kapely - povoláním
policistou ...

·

·

Zvláštní pozornost v Maďarsku získal díky médiím Attila Ambrus
(32), který byl viněn z 29 úspěšných bankovních loupeží s celkovou
škodou 200 miliónů forintů (asi 40 miliónů korun). Tento bývalý
profesionální prvoligový hokejový brankář páchal loupeže vždy se
zbraní v ruce plných 6 let (1993 – 1999). Poslední bankovní loupež
spáchal 18. října 1999 v pobočce OTP Bank na předměstí Budapešti
a vynesla mu kořist ve výši 64 miliónů forintů (téměř 18 miliónů
korun). I poslední přepadení - stejně jako mnohá jiná - bylo velmi
dramatické. V bance vystřílel asi třicet nábojů, jednoho zákazníka
použil jako živý štít a člena bankovní ochranky vzal dočasně jako
rukojmí. Rovněž i na ulici při útěku z banky střelbou ohrožoval
náhodné kolemjdoucí. O 9 dnů později byl zadržen speciálním
60členným policejním komandem. Ambrus byl sice již jednou
začátkem roku 1999 na hranicích s Rumunskem zatčen, ale po
6 měsících vazby se mu podařilo po telefonních kabelech přivázaných
k mříži uprchnout. Podařilo se mu projít i ulicí, ve které stojí vazební
věznice, jež byla v té době pod ostrahou policie. Na cele zanechal
rozepsané “paměti”. Místní novinář je publikoval a kniha se okamžitě
stala bestsellerem. V ní se chlubí svými “odvážnými” skutky. Před
každou loupeží si údajně dával v nejbližším baru whisky. Odtud
získal přezdívku “whiskový lupič” či “whiskyman”. Ačkoliv bral
rukojmí, střílel na policisty, kteří ho zatýkali, a při jedné loupeži
chytil bankovní úřednici za vlasy tak, že potřebovala operaci na
plastické chirurgii, byl bulvárním tiskem chválen, že při jeho
loupežích nikdo nepřišel o život ... Údajně dokonce přinesl pracovnici
jedné z přepadených bank kytku za to, že nekladla odpor a on
nemusel použít násilí. V průběhu vazby ve spolupráci s mladou
novinářkou sepsal své memoáry, které byly vydány knižně. Jeho
obhájci halasně tvrdili, že zisk z prodeje knihy bude použit na pokrytí
ztrát poškozených bank. Veškeré lupem získané peníze utratil
v hernách, za luxusní auta a dovolené. Dne 14. prosince 2000 byl
odsouzen za loupeže a pokus vraždy k 15 letům vězení.
Neuvěřitelných 23 let (od roku 1975 do roku 1998) páchala trojice
mužů - na veřejnosti vážených německých obchodníků - ozbrojené
bankovní loupeže. V době zatčení (20. červenec 1998) jim bylo 59, 62
a 66 let. Za dobu 23 let provedli nejméně 19 bankovních loupeží
a získali tak téměř 18,5 milionů marek. Z těchto peněz se podařilo
německé policii zajistit pouze 1,7 milionů marek a zabaven jim byl
majetek v hodnotě asi 2 miliony marek. Při domovních prohlídkách
byly mimo jiných důkazů zajištěny také zbraně, kukly a bankovky
svázané páskami označené posledně vyloupenou bankou. Mezi

·

důkazy patřil nejen videozáznam, ale i zvukový záznam rozhovoru
pachatelů pořízených policií v jedné pizzerii v Mannheimu, kdy se
o poslední loupeži zcela otevřeně bavili. Den nato byli zatčeni ...
Řada trestných činů těchto zločinců byla vzhledem k době spáchání
ze zákona promlčena. Kromě “klasických” přepadení bank se
zbraněmi pachatelé také provedli několik únosů příslušníků rodiny
bankéřů (dětí a manželek), bankovních kurýrů a prokuristů. Za
propuštění pak žádali vysoké výkupné. Při jednom přepadu spořitelny
použili i policejní uniformy. Peníze z bankovních loupeží utratili
kromě nákupu motorových vozidel, jachet, nemovitostí a za cestování
také za riskantní burzovní spekulace. Zemský soud v Ulmu odsoudil
v březnu 1999 tři pachatele pro trestné činy loupeží, vydírání a braní
rukojmí spáchaných v sérii ke dvěma trestům vězení v trvání
13,5 roku a k jednomu trestu vězení v trvání 7,5 roku ...
Nejvíce bankovních loupeží během jediného dne jednou osobou bylo
zaznamenáno 7. března 2001 v Mnichově. V době od 10:23 hod. do
13:14 hod. - tedy během necelých tří hodin - přepadla se zbraní v ruce
asi 35letá žena, která se nijak nemaskovala a byla navíc velmi
nápadně oblečena, celkem 6 bankovních filiálek v centru města.
Pouze ve dvou případech loupeží nezískala ani fenik. Ze zbývajících
čtyř bank si odnesla několik desítek tisíc marek. Přes nápadné
oblečení (černý plášť do deště s nápadnými žlutými a bílými
trojúhelníky a červenou kabelkou) a extravagantní zjev (dlouhé rusé
vlasy nápadně spletené do copu) nebyla bezprostředně po žádné
loupeži zadržena. Teprve po nasazení více než stovky policistů do
pátrací akce byla žena podle popisu ve večerních hodinách zadržena
v kadeřnictví. Případ ještě není uzavřen ...

A dvě perličky nakonec:
·

·

Iniciátorkou ozbrojené loupeže pobočky České spořitelny v Senici na
Hané v dubnu 1999 byla teprve 19letá dívka z Prostějova. Samotnou
loupež provedl její 20letý přítel, který s kuklou na hlavě a s pistolí
v ruce přinutil vedoucí spořitelny odblokovat poplašné zařízení
a odemknout trezor. Vedoucí spořitelny pak uzamkl na záchodě
a z trezoru odcizil 88 000,- Kč. Dívka se svým vozidlem čekala poblíž
spořitelny a po loupeži svého přítele z místa činu odvezla. Policistům
se podařilo zajistit necelých 57 000,- Kč.
Na třináct let do vězení byl začátkem října 2000 ve městě Jupiter na
Floridě (USA) odsouzen bankovní lupič “Forest Woody” Tucker, a to
i přes velmi těžkou invaliditu a vysoký věk. Osmdesátiletý muž, jenž

je podle rozsudku “nebezpečím pro společnost”, přepadl se zbraní
v ruce
v dubnu 1999 banku a odnesl si odtud 5600 dolarů. Tucker
u soudu tvrdil, že loupež spáchal kvůli příteli, který údajně trpí
rakovinou a nemá dostatek peněz na léčení. Samotný Tucker se
pohybuje velmi obtížně, a to ještě za pomocí podpůrného chodítka.
Při příchodu do banky měl pouzdro s pistolí volně zavěšené na
chodítku. Teprve při příchodu k bankovní přepážce pistoli použil
a poté s penězi zmizel. O několik dnů později, když si policie pro něj
přišla, se pokusil uprchnout ve svém autě. Po divoké honičce narazil
s vozidlem do stromu a byl zadržen. V kufru Tuckerova auta nalezla
policie mimo jiné několik zbraní, pouta a řadu převleků. Tuckerův
právník neúspěšně u soudu poukazoval na podlomené zdraví svého
mandanta a žádal pro něj domácí vězení. Soudce Daniela Hurleye
neobměkčil ani fakt, že Tucker byl ve vazbě postižen infarktem, který
jeho zdravotní stav zhoršil. Podle soudce je veterán bankovních
loupeží natolik nebezpečný, že si svůj dlouhý trest musí odsedět ve
věznici, protože na jeho nápravu je už je příliš pozdě. Tucker, který
byl poprvé odsouzen v roce 1930, totiž ve věznicích strávil značnou
část svého života. Přitom osmnáctkrát uprchl. Dvanáct dalších pokusů
o útěk zmařili policisté. Útěk se mu také málem podařil v roce 1956,
když vykonával trest v proslulém Alcatrazu. Vězeňská stráž ho tehdy
eskortovala do San Franciska k operaci ledvin. Přestože měl na rukou
pouta, při převozu na operační sál se mu podařilo uprchnout.
Policistům tehdy trvalo pět hodin, než ho znovu dopadli.
Příště: Rekordy a kuriozity ze světa zločinu - II. část - Krádeže, podvody
a zpronevěry
Z archívu JUDr. Miroslava Jedličky vybral Ladislav Mikolášek.

Ponikelští Holubci v 17. století
K počátkům rodu Holubců
První zmínka o příjmení Holubec je ze 14. století. Mikuláš Holubec, někdy
také uváděn Holubek, v době vlády Karla IV. sehrál důležitou roli při stavbě
chrámu sv. Víta na Hradě pražském. narodil se koncem 13. století na
neznámém místě v Čechách. Mládí strávil na studiích v cizině, kde kromě
bohoslovectví se věnoval umění liternímu a především matematice. Na
univerzitě v Bologni získal titul mistra theologie, neboli doktora písem

svatých. Po návratu do vlasti působil jako kazatel a byl jmenován kanovníkem
na Hradě pražském. Slynul výmluvností a všestranným vzděláním a proto,
především s přihlédnutím k jeho matematickým schopnostem, po smrti Buška
- prvního správce stavby sv. Víta, v roce 1350 pověřil Karel IV vedením této
stavby Mikuláše Holubce s titulem "director fabricae". V této funkci setrval až
do své smrti roku 1355 (Ottův slovník naučný, Riegrův slovník naučný,
Vlastenecký slovník historický od Jakuba Malého). za svoje zásluhy o stavbu
chrámu sv. Víta nalézá se jeho busta v triforiu chrámu společně s bustami
členů panovnického rodu a ostatních osob mající zásluhu o tento chrám.

Ponikelští Holubci v 17. století
V Poniklé se Holubci poprvé připomínají v roce 1642, kdy zde byli sedláci
Jindra Holubec a Martin Holubec. Jak již bylo uvedeno, v roce 1632
v Poniklé žádný Holubec není a proto je pravděpodobné, že se mezi léty 1632
a 1642 do Poniklé přistěhovali odjinud. U poddaných každé přestěhování však
vyžadovalo souhlas vrchnosti a pokud to bylo v rámci jednoho panství, kdy
poddaný přecházel z důvodu např. přiženění, takový souhlas zpravidla nebyl
odepřen. Nesnadné to bylo již při přestěhování z jednoho panství na jiné. Zde
souhlas musely dát obě vrchnosti, jak ta odkud chtěl odejít, tak i ta kam se
chtěl přestěhovat. Vrchnosti se bránili, aby jim odcházeli z panství pracovní
síly a proto takový přechod býval uskutečněn výměnou, to je že za poddaného
odcházejícího na jiný panství přišel jiný poddaný z tohoto panství.
Samozřejmě se muselo jednat o osoby fyzicky přibližně stejně schopné. Ne
aby za mladého, práce schopného muže, přišel stařec, Výjimečně vrchnost
povolovala přestěhování i bez náhrady, při čemž jistě hrálo roli, jak kdo
u vrchnosti a jejich úředníků byl zapsán. Proto nelze vyloučit příchod
Holubců z jiného panství, jako například z panství Náchod nebo ze slánska.
Nelze zapomínat i na skutečnost, že v době třicetileté války docházelo ke
značné migraci obyvatelstva - hlavně venkovského lidu, kdy nejen mnoho
usedlostí , ale i celých vesnic a městeček zaniklo, lidé z míst nejvíce válkou
postižených utíkají, aby zachránili skrovný majeteček, nebo i jenom holé
životy, bez ohledu na souhlas nebo nesouhlas vrchnosti. Velké ztráty na
životech způsobily epidemie, jako mor, cholera a podobné. Značná část
obyvatelstva i emigruje z důvodů víry. Tak v roce 1654, to je šest let po
uzavření Vestfálského míru, v Poniklé je 12 pustých chaloupek a selské
statky. Uprázdněné usedlosti pak vrchnost nově osazuje a tak i na statky se
dostávají nové rody.
Když v roce 1632 máme Holubce prokázaného ve Valtěřicích, který
však v roce 1642, když již v Poniklé Holubci jsou, zde byl, je možné, že
Jindra a Martin Holubcové mohou pocházeti z Valtěřic a proto je mezi nimi
možná příbuznost. Protože se zdá, že mezi Janem Holubcem z Valtěřic
a Jindrou Holubcem a jeho sousedem Martinem Holubcem z Poniklé je rozdíl

jedné generace, je možné, že valtěřický Jan by mohl být otcem nebo strýcem
Jindry a Martina. Skutečnost, že v držení usedlosti ve valtěřicích vystřídal
Jana Holubce Jan Černý, který zde je uváděn v roce 1642 a není zřejmé, zda
snad nejde o zetě nebo jiného příbuzného Jana Holubce, zeslabuje však názor,
že tento Jan byl otcem Jindry a Martina, nebo jen jednoho z nich (o tom, že
byli bratři, důkaz nemáme), neboť usedlosti zpravidla přecházeli z otce na
syna (dědičné užívání rustikálních usedlostí) a proto Janův syn místo odchodu
do Poniklé by pravděpodobně převzal otcovu usedlost ve Valtěřicích. Také
nevíme, zda Valtěřický Jan Holubec v roce 1642 byl již mrtev, nebo na
výměnku, nebo zda nesběhl.
Jindra Holubec a Martin Holubec jsou z Poniklé prokazatelně prvou
generací Holubců. Jaký příbuzenský vztah mezi nimi byl, nevíme, i když
můžeme přepokládat, že byli bratři nebo jiní příbuzní. Jindra Holubec, který
hospodařil na statku „U Jindráčků“, jenž byl později rozdělen na dva
– čp. 24(nyní čp. 248) a čp. 25 (nyní čp. 247), stal se zakladatelem rodu
Holubců „Jindráčků“. V tomto statku čp. 24 se Holubci udrželi dodnes, zatím
co ve statku, kde hospodařil Martin Holubec – pozdější čp. 28, Holubcové
byli pouze jednu generaci, to je pouze osobou Martina Holubce. K tomu je
nutné upozornit, že označení domů popisnými čísly je od roku 1770 a že zde
označování domů čísly je pouze z důvodu konkretizování o kterou usedlost
jde. Uváděná čísla jsou před novým přečíslováním, které bylo provedeno
v roce 1971.
Na statku, kde v roce 1642 je uváděn Jindra Holubec, v roce 1632
hospodaří Jindra Benešů. Shoda křestních jmen Jindry Benešů a Jindry
Holubce nás může vést k myšlence, zda se nejedná o totožnou osobu, neboť
v této době nebylo ještě zcela ustáleno používání rodových příjmení. Kdyby
tomu tak bylo, pravděpodobně by se otec Jindry jmenoval křestním jménem
Beneš. V tomto kraji a v této době jméno Beneš je neobvyklé a proto se zdá,
že „Benešů“ bylo příjmení zrovna jako např. „Tomášů“. Tato obě příjmení ale
stejně vznikla z křestního jména některého předka. Že by Jindra Benešů
a Jindra Holubec byli totožní, proti tomu je i skutečnost, že porovnáním
zápisů v urbářích z roku 1632 a z roku 1642 se na celém panství nevyskytuje
žádný případ, kde by došlo k různým označením stejné osoby a pokud by se
to stalo u Jindry, tak by to byla výjimka. Zcela vyloučit ji však nelze.
V této problematice je nutné vrátit se ještě k rodu Holubců ve
Vrbičanech. Jak již bylo dříve uvedeno, na jednom statku ve Vrbičanech na
slánsku v roce 1575 hospodařil Havel Holubec. Na témže statku v roce 1654
je Václav Beneš. V Poniklé na rodovém Holubcově statku Beneše uváděného
v roce 1632 v roce 1642 vystřídal Holubec. Je to náhoda, nebo je mezi tím
nějaká souvislost? Pokud bychom připustili, že Jindra Benešů je totožný
s Jindrou Holubcem, mohla by být nějaká příbuznost mezi Holubci

ponikelskými a vrbičanskými. V tom případě by také Václav Beneš ve
Vrbičanech mohl být potomkem Havla Holubce. Jisté je, že v průběhu
třicetileté války se podstatně snížil počet obyvatel ve Vrbičanech, neboť
z původních devíti usedlostí v roce 1654 jsou obsazeny pouze dvě, z nich na
jedné je jmenovaný Václav Beneš, zatím co dalších sedm je uváděno jako
pusté. To znamená, že většina rodin buďto vymřela nebo se vystěhovala. Ani
však rod Václava Beneše na statku nezůstal, neboť zde v roce 1657 je již
uváděn Bartoň Hora.
Tuto úvahu, kterou však je nutné brát pouze jako domněnku, lze
vyjádřit tímto vzorkem:
Vrbičany
1575
1654
Havel Holubec
Václav Beneš

Poniklá
1632
1642
Jindra Benešů Jindra Holubec

Ponecháme-li však stranou všechny domněnky, jisté je, že
prokazatelně příjmení Holubec v Poniklé se poprvé objevuje v roce 1642
a z tohoto faktu musíme vycházet.
Příště: K jednotlivým osobám
informují matriční zápisy.

generace Holubců z Poniklé, o nichž nás
Pavlína A. Holubcová

Společenská kronika
V roce 2002 se narodilo 14 dětí
zemřelo 12 občanů
uzavřelo sňatek 14 novomanželů
rozvedla se 4 manželství
přistěhovalo se 37 občanů
odstěhovalo se 25 občanů

Jubilea v březnu a dubnu 2003:
80 let paní Anna Holubcová

94 let paní Marie Jancáková
75 let paní Věra Skalská
70 let paní Blažena Jindrová
Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
Noví občánci naší obce:
Bára Pušová, narozená 27.února 2003
Tereza Buriánková, narozená 19.března 2003
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem za projev účasti a květinové dary
při posledním rozloučení s naším tatínkem Jaroslavem Novotným. Naše
poděkování patří zvláště paní Božence Stínilové za procítěná slova, panu
Antonínu Holubcovi za obětavé zajištění obřadu a místnímu hasičskému
sboru za důstojné rozloučení.
Rodina Vondrova a Novotných

Ze sportu
Ponikelské kritérium
TJ Sokol Poniklá uspořádala 23.2.2003 1. ročník veřejného závodu
v běhu na lyžích pod názvem Ponikelské kriterium.

Byl to pokus o vzkříšení kdysi tradičních běžeckých závodů,
které naše jednota pořádala asi do roku 1988. Pro větší atraktivitu jsme
připravili závod s hromadným startem a na kratším , cca 3 km okruhu.
Muži běželi 5 okruhů ( asi 15 km), ženy 3 okruhy ( 9 km).
Za to, že se tento závod mohl uskutečnit, patří poděkování panu Pavlu
Paskovi a jeho synovi Michalovi, kteří vlastní sněžný skútr a byli ochotni
připravit tratě.
Na startu bylo připraveno 9 stop, které se po 100 m zúžily do 3 a po
dalších 300 m do 2 stop, které byly po celé trati. Stopa byla kvalitní, ale díky
slunečnému a teplému počasí přeci jen trochu měkla. Účast závodníků byla
bohužel malá, možná proto, že závod byl uspořádán neplánovaně, v krátkém
časovém úseku a termínovka akcí na toto období je dost plná.

Celkem se závodu zúčastnilo 16 závodníků, kteří byli snad spokojeni.
Jenom škoda, že se nás nesešlo více , pak by byl závod atraktivní i pro
přihlížející diváky, kterých bylo nečekaně dost.
Doufáme, že se tradice běžeckých závodů obnoví a pokud budou
v příštím roce trochu přijatelné sněhové podmínky a podaří se závody opět
zorganizovat, přibude i závodníků.
Výsledková listina:
Ženy ( 9 km )
1. Jindřišková Alena
2. Jindřišková Zuzana

1961
1987

Sokol Horní Branná
Sokol Horní Branná

39 - 05,0
44 - 00,0

SKI Vysoké n/J
TJ Benešov
Spartak Rokytnice n/J
Loukov
Sokol Benešov
Vrchlabí

51 - 44,0
55 - 45,0
56 - 09,0
59 - 34,0
1 - 03 - 08,0
1 - 08 - 02,0

Muži do 40 let - 1986 - 1964 ( 15 km )
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Petr Nesvadba
Jiří Lukeš
Alexej Tomeš
Pavel Prokůpek
Vladimír Martinec
Pavel Klampfl

1986
1972
1966
1965
1979
1964

Muži nad 40 let - 1963 a starší ( 15 km )
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Václav Šír
Ladislav Soukup
Josef Tomíček
Zbyněk Jirouš
Jan Martinec
Ivo Brunclík
Jiří Grafek

1948
1958
1959
1960
1951
1958
1960

Spartak Rokytnice n/J
TJ Sokol Poniklá
SKI Vysoké n/J
TJ Sokol Poniklá
Sokol Benešov
TJ Špindlerův Mlýn
SBM Košťálov

52 - 53,0
58 - 25,0
59 - 28,0
59 - 45,0
1 - 02 - 36,0
1 - 06 - 37,0
1 - 10 - 25,0

TJ Sokol Poniklá

1 - 01 - 15,0

Kategorie příchozích -muži ( 9 km )
1. Zdeněk Antoš

1948

(fotky z Ponikelského kritéria na www.ponikla.cz)

Z kultury

IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
Program na měsíc květen a červen 2003
www.jilemnice.cz

Květen 2003
7. středa
ZÁJEZD na muzikál Galileo
– zájezd naplněn, v případě zájmu vypravíme v jiném termínu další autobus.
Přihlášky přijímáme v kanceláři KS Jilemnice.

17. sobota
MÁJOVÝ JARMARK
Tradiční jarmark se stánky s různými druhy zajímavého zboží a celodenním
hudebním programem ukončeným koncertem skupiny Žalman a spol.
a módní přehlídkou.
Pořádá město Jilemnice a IKS Centrum Jilemnice
Program májového jarmarku:
8.oo - 9.oo
9.oo -10.oo
10.oo -11.oo
10.30 -12.30
11.30 -13.30
13.30 -14.30
14.30 -15.oo
15.oo -16.oo
16.30 -18.oo

zahájení – hudební skupina ALIBI ROCK
módní přehlídka SPŠT Jilemnice
taneční skupina Paul Dance Jilemnice
hudební skupina VEGET
program ZŠ Komenského – 30 let založení sportovních tříd
hudební skupina TELEGRAF
show v práskání bičem
hudební skupina KNEZAPLACENÍ
hudební skupina ŽALMAN A SPOL.

Stánkový prodej všeho druhu.
Po celý den výstava drobného zvířectva ( areál MŠ zámecká).

20. úterý
PREVENCE – ZÁKLAD ZDRAVÍ
13dílný cyklus

Připravuje IKS centrum Jilemnice, finančně zabezpečuje VZP Semily.
Jednotlivá odborná témata připravují lékaři MMN Jilemnice.
Téma 6. přednášky: ANTIKONCEPCE
Přednáší: MUDr. Hynek Tišer
Vstupné: 15 Kč, pro pojištěnce VZP vstup zdarma.

26. pondělí
POKOJ V MODRÉM
od: 19.30
Komedie o věčné touze, jejím hledání, ztrácení a nalézání. Hrají: Klára Issová
a Martin Dejdar.
vstup: 140,- ; 130,- ; 120,- ,- Kč
velký sál Kulturního střediska
Připravujeme na červen:
Středa 4.6.2003, 19.30 hod. Kaleidoskop taneční skupiny Paul Dance
Jilemnice
Pátek 6.6.2003, 19.30 hod. Koncert Leony Vocáskové

Vážení přátelé, srdečně Vás zveme na

V. VÝSTAVU VÝTVARNÉ TVORBY
autorů Podkrkonoší v Kulturním středisku Jilemnice.Na letošní výstavu
přijímáme práce v oblasti volné tvorby:
skupina 1. -malba, grafika, kresba
skupina 2. - ostatní volná tvorba
skupina 1:
- přijímáme práce adjustované v jakékoliv podobě, a to s instalací vertikální
( zavěšení na panely) a horizontální ( položení na podložku – např. pod sklo
apod.), u obrazů a ostatních závěsných děl požadujeme, aby byl autorem
vyřešen způsob zavěšení!
skupina 2:
- do této kategorie nepatří lidová a řemeslná tvorba a užitá tvorba

- kritériem přijetí bude vyjádření vlastních představ, iluzí, uměleckého vidění,
a to v materiálu textil, dřevo, hlína, sklo, kámen…
Pokud počet prací převýší naše výstavní možnosti, vyhrazujeme si
právo jejich výběru při zachování počtu autorů.
Kalendář:
příjem prací: 9. - 10. 6.2003
doba příjmu: 6.30 - 18.00 hod.
vernisáž:
14.6. v 18.00 hod.
výstava:
15.6. - 6.7.2003, 10.00 - 17.00 hod.
vrácení děl:
7. - 8.7. 2003, 6.30 - 18.00 hod.
Výstava může být, dle zájmu vystavovatelů, prodejní.
Podrobné informace poskytneme na tel. čísle: 481 544 070 nebo 481 543 201.
Děkujeme předem za Váš zájem a těšíme se na shledání.
Za organizátory výstavy
Marie Faruzelová
ředitelka IKS-C Jilemnice

KINO 70 Jilemnice – květen 2003
1. čtvrtek
ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ
4. a 5. neděle a pondělí
ČERT VÍ PROČ
8. čtvrtek
KURÝR
11. neděle
TEST
13. úterý
KNIHA DŽUNGLÍ

15. čtvrtek
LÁSKA S VÝSTRAHOU
23. pátek
SOLARIS
25. neděle
KRYSAŘ
28. středa
AMADEUS
30. pátek
PUPENDO

KINO Jablonec n/J
sobota 03.05. - 19:45 hodin
neděle 04.05. - 18:00 hodin
LANTANA - Širokoúhlý film Austrálie / SRN (122 minut).

nepřístupný
vstup 55,- Kč

středa 07.05. - 19:45 hodin

přístupný (12)
vstup 55,- Kč

ERASMUS A SPOL. - Francouzsko - španělská komedie (115 minut).
sobota 10.05. - 19:45 hodin
přístupný
neděle 11.05. - 18:00 hodin
vstup 50,- Kč
HLADINA ADRENALINU - Širokoúhlý sportovní kriminální thriller VB,
SRN, Lucembursko
středa 14.05. - 19:45 hodin

přístupný
vstup 50,- Kč
LÁSCE NA STOPĚ - Americká romantická komedie (91 minut).
sobota 17.05. - 19:45 hodin
přístupný (12)
neděle 18.05. - 18:00 hodin
vstup 55,- Kč
K-19 STROJ NA SMRT - Širokoúhlý historický thriller USA, SRN, VB,
Kanada (139 minut).

Stručně
Pohádkový les
I v letošním roce se obecní úřad pokusí o uskutečnění tradičního
Pohádkového lesa. Hledáme vhodnou trasu, aby nebyla stále stejná jako po
minulá léta. Pomozte nám svými nápady, hlavně Vy, kteří znáte okolí
Poniklé. Samozřejmě vyzýváme již zájemce o ztvárnění pohádkových bytostí,
aby se přihlásili na obecním úřadě, abychom s nimi mohli připravit hezké
odpoledne nejen pro děti. Děkujeme Vám.
Prodej
Obec Poniklá nabízí k odprodeji starší stroj pro výrobu zmrzliny. Cena
dohodou.
Oznámení
Od měsíce března 2003 je při obchodu s obuví paní Nechanické zřízena
sběrna pro opravu obuvi a kožené galanterie. Provádějí se rovněž opravy
zipů, patentů a různých ozdobných předmětů na ostatní kožené a koženkové
výrobky (bundy, tašky, kabelky, peněženky…).

Výzva
Místní poplatek za komunální odpad můžete průběžně platit na obecním úřadě
(pololetní nebo roční). Výše poplatku za trvale hlášenou osobu a rok je
v letošním roce 380,--Kč.
Pozvánka do divadla
Divadelní spolek J.K. Tyl Josefův Důl uvádí na motivy Nezbedných pohádek
Josefa Lady
Líný Honza
Přijďte se podívat v sobotu 26.dubna 2003 od 16.00 hodin do kantýny.
Vstupné 20,--Kč.
Jarní zájezd Klubu důchodců
Je připraven na 21. května 2003. Odjezd v 7.00 hodin z autobusových
zastávek do skanzenu v Přerově nad Labem. Zájemci hlaste se na obecním
úřadě.

!!!! UPOZORNĚNÍ !!!!
Přestavení divadelního spolku J. K. Tyl z Josefova Dolu

Líný Honza
Se pro technické potíže

NEKONÁ

REFERENDUM
o vstupu do Evropské unie se uskuteční
13. a 14. června 2003

MUZEUM KRKONOŠSKÝCH
ŘEMESEL
v Poniklé
vás zve na výstavu SKLO – JARO – VELIKONOCE,
která potrvá nejméně do konce dubna. Svoji návštěvu si raději předem
domluvte s paní Pičmanovou na telefonu: 481585262.
Při jarním úklidu prosím nezapomínejte na muzeum a nevyhazujte věci, které
mohou něco říci o dřívějším životě na vesnici. Aktuálně sháníme kolečka ke
kočárku z roku asi 1915 – dřevěná loukoťová nebo i kovová. Nabídky rádi
odměníme. Děkuji a těším se na návštěvníky v muzeu.
Jana Pičmanová

