Výsledek REFERENDA o přistoupení ČR k Evropské unii v Poniklé
Počet oprávněných občanů,
zapsaných ve výpisu ze stálého a zvláštního seznamu
Počet oprávněných občanů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet odevzdaných platných hlasů

954
580
579
573

Počet hlasů ANO
Počet hlasů NE

392
181

Obecní úřad děkuje všem členům volební komise za klidný a důstojný průběh
REFERENDA.

Zpráva z činnosti rady obce
Vážení občané,
Na svých zasedáních rada obce schválila:
- požadavek p. Runduse na napojení na kanalizaci, s tím že náklady ponese
sám
- odeslání žádosti na posečkání plateb za odvod dotace i penále
v souvislosti z výstavbou chodníků. Dle posledních zpráv budeme
bohužel muset vrátit poměrnou část dotace, o odpuštění či pozdržení
penále rozhoduje nyní vedení finančního úřadu v Praze.
- vypracování dotazníku pro nové uchazeče v DPS a v této souvislosti
odkládá další přiřazování bytů v tomto objektu, během měsíce května
byly potom byty všechny byty v DPS přiděleny.
- postupné rozmístění kontejnerů po obci – jarní úklid
- dotaci ve výši 5,-Kč/m3 vyčištěné vody v místní ČOV pro všechny
uživatele, tuto dotaci schválilo později i zastupitelstvo obce. Provoz ČOV
je tedy i přes zvýšení cen za vodné a stočné dotován obcí.
- stavební úpravy vedení NN na trase Jestřabí – Zabylý
- odeslání žádostí na St. Fond ŽP na jednorázové odsunutí splátek dluhu
v částce 2 453 000,-Kč k datu 31.3.2003. RO stále hledá cesty, jak dluh
u SFŽP, který obec nejvíce tíží, rozložit do přijatelných splátek.
- zaslání objednávky na znovu zprovoznění rádiové sítě BOR s tím, že
fakturace bude rozložena do 4.splátek

pořízení nového čerpadla do obecní ČOV, které bude vyměněno za jedno
z dosluhujících čerpadel PIRANHA a též schvaluje koupi dalších
2.čerpadel tuzemské výroby určených ke stejnému účelu
- uzavření nové nájemní smlouvy s Renatou Macikovou z č.p.231
k obnovení prodeje levného oblečení v č.p. 266, kde končí svoji činnost
paní Alžběta Václavíková.
- odstavení kontejnerů od obou hřbitovů, neboť byly neustále naplňovány
odpadem z domácností. Pro odkládání hřbitovního odpadu budou
přistaveny popelnice, které budou vyváženy každý týden. Pro velký úklid
v obci budou velkoobjemové kontejnery přistaveny 2x ročně, na jaře i na
podzim.
RO též schvaluje v rámci ušetření nákladů na veř.osvětlení jeho provoz
upravit na dobu nezbytně nutnou – t.j. od 1.června do 1.srpna v čase od 22.00
do 23.00.
Dále RO ukládá starostce:
- vypracování zprávy o bytové situaci v obci pro ZO, v návaznosti na
přehled všech obecních bytů, jejich kategorizace, loňské nájemné a ceny
za 1m2.
RO jednohlasně doporučuje odprodej nezastavených nájemních objektů
k prodeji současným uživatelům – č.p. 262,307,320,321 a 412.
V souvislosti s havarijním stavem všech komunikací v katastru obce, vzala
RO na vědomí odpověď Ing.M. Macha ve věci opravy silnice III. třídy
Poniklá – Jestřabí, odpověď pana hejtmana Lib. Kraje RNDr. Pavlíka
zabývající se stejným problémem a v neposlední řadě i velmi podivné
vysvětlení pana Josefa Jóna z Čisté u Horek ve věci dopravy dřeva ze
soukromého lesa po místní komunikaci v Nové Vsi. S přihlédnutím na již
značně zdevastovanou obecní cestu nepovoluje RO další těžkou dopravu
dřeva po této komunikaci v lokalitě Nová Ves, schvaluje s okamžitou
platností umístění dopravní značky „ Zákaz vjezdu všech vozidel nad 3,5
tuny“ a příslušnou žádost odeslal na odbor dopravy MěÚ Jilemnice. Odbor
dopravy osazení značky nepovolil s odůvodněním, že by tak byla znemožněna
dopravní obslužnost v Nové Vsi. RO zaslala ještě odvolání.
RO vzala též na vědomí:
- vyúčtování nákladů a tržeb z provozu lyž.vleku HOMOLE
- nabídky na hyg. úpravu kuchyní v ZŠ a MŠ, které postupuje k posouzení
finančnímu výboru
- odpověď firmy B+TV, na žádost obce o zprovoznění rádiové sítě BOR
- informace Ing. Trkana –správce vodovodů a kanalizace v obci a v této
souvislosti ukládá p. J. Čížkovi zajistit kontrolu stávajících.čerpadel na
ČOV
-

-

provedení opravy hl. vodojemu a opravy náhradního zdroje pitné vody
v Horních Dolích
- přehled hlášení častých poruch na ČOV, protokoly o zkouškách odpad.
vod, výskyt zvýšení obsahu fosforu v odpad.vodách a bere na vědomí
nutnost osazení technologie na odbourání fosforu, ale konstatuje, že
v současnosti na toto zařízení obec nemá dostatek financí
RO vzala na vědomí sdělení p. Šíra – vedoucího drobných služeb o provedené
částečné kontrole kanalizačních šachet a zmapování nátoku balastních vod do
kanalizační sítě u č.p. 187,159 a 259. RO postupuje ZO návrh pana
Trpišovského z Poniklé, na poskytnutí finančních prostředků k pořízení
zasněžovacího děla – formou směnky. ZO tuto nabídku odmítlo, neboť
nabízená částka zdaleka nestačila na pořízení zasněžování. Celá problematika
vleku bude urychleně řešena jako celek.
RO zamítá uhrazení příspěvků na náklady za dojíždějící žáky do škol
v Jilemnici.
Na svých dalších zasedáních se RO zabývala stále se prohlubující finanční
krizí obce a ve spolupráci s finančním výborem předložila na jednání
zastupitelstva obce návrhy na odprodej obecních bytů jejim současným
nájemníkům. V prvním kole se bude jednat o byt.jednotky, které jsou
nezastavené u peněžního ústavu, kde výnos z prodeje půjde do obecní
pokladny. V kole druhém by to byla převážná část bytového fondu
zastaveného, kde by výnos z prodeje smazal dluhy u České spořitelny a.s.
V současné době je to bohužel jediný způsob jak dostat obec z kritické
finanční situace, kdy už dále nemůžeme otálet, abychom se nedostali do
podobných problémů a později do stejného scénáře řešení této situace jako
v sousední Rokytnici nad Jizerou. S prodejem bytů souhlasilo i zastupitelstvo
obce a nyní probíhá příprava k prodeji – především návrh na jasná pravidla
prodeje a stanovení cen. Prodej bytů bude zahájen až po vyřízení všech
nezbytností.
Dále RO ukládá starostce:
- zadat zpracování návrhu rozpočtu na přeložení místní komunikace – od
fary k rekreačnímu domku pana Janečka a v souvislosti s tím zjistit trasu
vodovodu, který v tomto místě prochází. Rada později provedla i místní
šetření na místě a navrhla jednat s panem Janečkem o výměně pozemků.
- zjistit zda propust v blízkosti domu p. Runduse je dostatečná i při
povodňové vlně – ( KRNAP, ŽP MěÚ Jilemnice)
- písemně oznámit na KÚ Libereckého kraje, že stavební komise při OÚ
v Poniklé nesplňuje podmínky na odbornost, v této souvislosti bere RO
vědomí, že její dosavadní pravomoci přebírá stavební úřad v Jilemnici.
Veškeré drobné stavby, které bylo dosud možné ohlásit na obecním
úřadu, musejí být teď ohlášeny na stavebním úřadu v Jilemnici.

RO zamítla návrh na umístění kamerového systému v DPS.
RO nesouhlasí s navrhovaným průběhem oplocení u mlýna, neboť zasahuje
především do hřiště a brání vjezdu požárních vozidel do továrny.
RO bere na vědomí:
- jmenování paní V. Novákové zapisovatelkou okrskové volební komise při
referendu o vstupu ČR do EU, které se uskuteční pátek 13. června
a v sobotu 14.června 2003
- žádost pana Runduse k zajištění jeho nemovitosti při 100leté vodě
- informaci paní starostky k možnosti zakoupení sněžné a zasněžovací
techniky do areálu HOMOLE. Zastupitelstvo obce později souhlasilo
s nákupem rolby, finanční prostředky na nákup byly získány od majitele
hotelu na koupališti. Splatnost této půjčky bude až po roce 2005
a doufáme, že bude splácena z provozu vleku.
Tolik zprávy z obce z měsíců dubna, května a začátku června.
Jaroslav Čížek a Petr Plichta
ZÁPIS
ze 4. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 21.května 2003 v pohostinství Mádle
Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů zvolených zastupitelů.
Omluveni: Lidmila Kadavá, Miroslav Hnyk
Neomluven: Jan Řehořek
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé zápisu: Ladislav Mikolášek, Jiří Udatný
Návrh na usnesení: Mgr. Vladimír Vinklář, Jaroslav Čížek
PROGRAM
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady obce od 5.března do 12.května 2003
3. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2002
4. Nabídka volných finančních prostředků s určením účelu
5. Přehled plateb za nájemné v roce 2002.
6. Návrh oprav bytového fondu v roce 2003-využití vybraného nájemného.
7. Návrh prodeje volného bytového fondu v roce 2003 (čp. 262, 307, 320321, 412, 60)
8. Návrh prodeje zastaveného bytového fondu (54, 55, 263, 264, 271, 272,
273, 274, 275, 276 a 277)

9. Vyúčtování hospodářské činnosti-lyžařský vlek Homole za sezónu 20032004
10. Vývoj ekonomické situace obce od roku 1999
11. Prodej pozemků
12. Informace o činnosti finančního a kontrolního výboru
13. Různé: - využití koupaliště
14. Diskuze
15. Návrh na usnesení a závěr
Ad 1) Zahájení
Paní starostka zahájila veřejné zasedání v 17.03 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 – schválení výsledku hospodářské
činnosti za rok 2002 a schválení dotace na stočné pro odběratele . Dále byl
jmenován zapisovatel, ověřovatelé zápisu a navrhovatelé.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu zpracoval a přednesl pan Jaroslav Čížek. K přednesené zprávě
diskutoval pan Ing. Holubec, který se dotazoval na odpověď pana Ing. Macha
z KÚ LK odboru dopravy, ohledně rekonstrukce silnice I.třídy I/14.
Odpověděla paní starostka, že doslovná odpověď byla zveřejněna ve
zpravodaji Pod horami. Navíc doplnila, že silnice I.třídy jsou nyní ve
vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic Liberec, komunikace II. a III. třídy jsou
ve vlastnictví Krajského úřadu Liberec (na území Libereckého kraje).
Hlasování:
pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Ad 3) Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření za rok 2002
Přezkoumání hospodaření provedl odbor kontroly Krajského úřadu
Libereckého kraje. Kontrola se zaměřila na dodržování zákonných norem na
úseku rozpočtových pravidel, dodržování zákona o obcích, o účetnictví,
postupy účtování , účetní uzávěrky, dodržování rozpočtové skladby, zákon
o cestovních náhradách, zákon o zadávání veřejných zakázek a ukazatelem
dluhové služby.
Obsahem výsledné zprávy je zjištění stavu vnitřních směrnic obce,
zůstatky na bankovních účtech hlavní činnosti k 31.12.2002, přehled úvěrové
zadluženosti obce, vedení pokladny,evidence a účtování majetku a závazků,
kontrola fondu rozvoje bydlení, plnění rozpočtu obce (výkazy, výsledek
hospodaření, přijaté dotace, dlouhodobé půjčky, uhrazené splátky, přijaté

půjčky, úvěry a návratné finanční výpomoci), poskytnutí záruk a zástav,
ukazatel dluhové služby (22%) a kontrola hospodářské činnosti.
Závěr zprávy: Při přezkoumání podle § 3 a 4 vyhlášky MF ČR
č. 41/2002 Sb., o přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku
nebyly zjištěny nedostatky
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 4) Nabídka volných finančních prostředků
Pan Trpišovský z Poniklé čp. 99 nabízí obci finanční pomoc
s přímým určením na zakoupení zasněžovací techniky pro areál HOMOLE.
Tuto pomoc nabízí po dobu volebního období současného zastupitelstva obce
formou směnky na základě uzavřené smlouvy o finanční výpomoci. Co to pro
obec znamená?
Obec bude mít k dispozici ihned finanční prostředky k zakoupení
zasněžovací techniky pro zimní sezónu 2003-2004. Cena zakoupené techniky
se pohybuje kolem cca 200 – 250 tisíc korun. Na tuto částku bude vyplněna
směnka na jméno pana Trpišovského. Zároveň bude uzavřena smlouva
o výpůjčce. Výhodou této směnky je, že se neúročí, pokud není ve smlouvě
stanoveno jinak (směnka může být i na sumu s požadovaným úrokem). Návrh
na úročení je předložen v následující tabulce. Pan Trpišovský předpokládá, že
mu bude úrok přiznán. Nevýhodou směnky je, že je splatná ihned v den
splatnosti a je také ihned vymahatelná.
Příklad výpočtu jednoduchého úročení při 3%, 6%, 10% a 14% půjčky ve výši
200 tis. Kč po dobu 4 let: 3% + 224 000,-Kč 10% + 280 000,-Kč
6% + 248 000,-Kč 14% + 312 000,-Kč
Druhou variantou je nabídka pana Zdeňka Šíra, majitele penzionu HOMOLE,
který by na zasněžovací dělo zapůjčil finanční prostředky za poloviční
úrokovou sazbu, kterou obci účtuje Česká spořitelna (tj. 6%). Výhodou je, že
uzavřená smlouva o finanční výpomoci nebude časově omezena, tzn. že obec
zaplatí, až bude finanční prostředky mít.
Třetí variantou je návrh pana místostarosty Ing. Plichty na založení
společnosti s ručením omezeným či jiné formy společnosti, ve které by
figurovalo více společníků, ve které by obec měla podíl ve výši 51%.
Diskuze: Paní starostka se přítomných členů zastupitelstva obce otázala, zda
souhlasí s tím, aby obec i nadále lyžařský vlek provozovala.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: Mikolášek

Stanislav Nechanický zamítá další zadlužování obce. Pan Ing. Holubec
navrhuje založení společnosti s ručením omezeným. Pan Jaroslav Čížek
navrhuje prodat starou rolbu a souhlasí se zakoupením repasované rolby
Kässbohrer. Pan Mikolášek má obavy z dalšího zadlužování obce a pan Mgr.
Vinklář navrhuje dále jednat s firmou pana Zdeňka Šíra. Vzhledem
k různorodým názorům na problematiku provozu lyžařského vleku, navrhla
paní starostka odložení tohoto bodu na podrobnější projednání během měsíce
června.
Hlasování: pro: 11 proti: 0
zdržel se: Kavánová
Ad 5) Přehled plateb za nájemné v roce 2002.
BYTY
I.kategorie: 15,22 Kč/m2
celkem
321 852,--Kč
II.kategorie: 11,38 Kč/m2
celkem
743 150,--Kč
III.kategorie 8,78 Kč/m2
celkem
10 416,--Kč
IV.kategorie 6,30 Kč/m2
celkem
27 187,--Kč
Uvedené platby jsou p ř e d p o k l á d a n é tzn. , že všichni nájemné uhradí
a nebudou neplatiči.
NEBYTOVÉ PROSTORY 200,--Kč/m2
Jon Jiří
celkem
Václavíková Alžběta
celkem
Karásková Vladimíra
celkem
Peterka Oldřich
celkem
Mazánková Jana
celkem
Česká pošta
celkem
Devátá Lenka
celkem
C e l k e m rok 2002
Hlasování: ZO bere na vědomí

47 033,40 Kč
10 023,60 Kč
14 026,30 Kč
11 301,-- Kč
10 884,-- Kč
9 949,80 Kč
6 152,40 Kč
103 370,40 Kč

Ad 6) Návrh oprav bytového fondu v roce 2003-použití vybraného
nájemného
Předpokládané příjmy pro rok 2003 představují podle firmy Josefa Šafránka
následující:
- nájemné byty
1 335 184,--Kč
- nájemné za nebytové prostory
132 804,--Kč
- celkem příjmy
1 467 988,--Kč (bez záloh na služby)

Předpokládané výdaje na opravu bytového fondu včetně správy a drobných
oprav:
- celkem výdaje
1 467 988,--Kč
Zastupitelstvo obce schvaluje, aby výnos z vybraného nájemného s účinností
od dnešního dne, byl použit na splácení dluhu vůči SFŽP ČR a tím zastaveny
i všechny plánované opravy na bytovém fondu.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 7) Návrh prodeje nezastaveného bytového fondu
Nezastavené domy:
Čp. 60
škvárovna
Čp. 148
základní škola (byt školníka)
Čp. 149
stará pošta (Jánošíková)
Čp. 204
obřadní síň
Čp. 262
vilka v koleně (Řepka, Rainová-Horáček, Vinter)
Čp. 266
zdravotní středisko – byty se státní dotací
Čp. 267
bývalý klub (Ronová, Kavánová, Knopová) - byty se státní
dotací
Čp. 303
mateřská škola
(byt domovníka)
Čp. 307
cementárna (Václavík, Scholz)
Čp. 319
Preložka (byty se státní dotací na 10 let)
Čp. 320 a 321
Preložka
Čp. 412
Přívlaka (Kubín, Václavík, Tuláčková, Slavíková)
Pro prodej se navrhují tyto domy: čp. 60, 262, 307, 320-321 a 412 s tím, že
výnos z těchto prodejů bude použit výhradně k vymazání dluhu u Státního
fondu životního prostředí.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 8) Návrh prodeje zastaveného bytového fondu Českou spořitelnou
Zastavené domy:
Čp. 54 a 55 pošta
Čp. 263, 264, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277
Čp. 432
Dům s pečovatelskou službou
Čp. 265
kantýna

Pro prodej se navrhují tyto domy: čp. 54, 55, 263, 264, 271, 272, 273, 274,
275, 276 a 277 s tím, že výnos z těchto prodejů bude použit výhradně ke
snížení dluhů u České spořitelnyHlasování: pro: 12 proti: 0
zdržel se: 0
Diskuze k prodeji domů: Pan Jaroslav Čížek prodej doporučuje, neboť pouze
tak se vytvoří v obci tržní prostředí s bytovým hospodářstvím. K tomuto
názoru se přiklání rovněž pánové Ing. Holubec a Nechanický. Pan Udatný se
zeptal, zda vybrané nájemné bylo použito na údržbu bytového fondu. Paní
starostka předpokládá, že vybrané nájemné bylo opětovně použito na jeho
obnovu.
Ad 9) Vyúčtování zimní hospodářské činnosti – lyžařský vlek HOMOLE
PŘÍJMY:
Provoz vleku začal 2.ledna 2003 a skončil 2.března 2003.
Velká jízdenka 100,--Kč
(vráceno 59 jízdenek)
Malá jízdenka 60,--Kč
(vráceno 86 jízdenek)
Jednotlivá jízdenka 12,--Kč
(vráceno 78 jízdenek)
Jednotlivá jízdenka 8,--Kč
(vráceno 44 jízdenek)
Rollery 40,--Kč
(vráceno 83 rollerů)

2929 ks

292 900,--Kč

1201 ks

72 060,--Kč

446 ks

5 352,--Kč

223 ks

1 788,--Kč

165 ks

6 600,--Kč

Celkem

378 700,--Kč

VÝDAJE:
Náhradní díly na rolbu, benzin
Nákup rollerů
Oprava rolby, montáže na BLV, revize BLV
Mzdy leden a únor (Votoček, Novotný, Šír)
Elektřina (údaje z loňského roku)

88 128,70 Kč
5 685,20 Kč
9 082,-- Kč
128 136,-- Kč
121 190,-- Kč

Celkem

352 221,90 Kč

(V nákladech není účtována civilní služba).

Tržba z vleku pomohla obci uhradit první letošní splátku vůči SFŽP. Důležité
je, že provoz nebyl ztrátový. Minulá zima ukázala, že tržby z vleku by byly
vyšší, pokud by byl vlek v provozu již v prosinci, kdy sice mrzlo, ale nebyl
sníh.
ZO bere na vědomí
Ad 10) Vývoj ekonomické situace obce od roku 1999 do roku 2003 (část
zprávy vypracovaná pro SFŽP ČR a FÚ Semily)
V roce 1998 byla ukončena výstavba ČOV a kanalizace, která byla
zahájena v roce 1995. V roce 2002 došlo k dokončení modernizace
a přístavby Domu s pečovatelskou službou (zahájení v roce 2000). Souběžně
s tím se také zvyšovaly přímé i nepřímé náklady na výstavbu. Vnitřní
zadlužení obce narůstalo a to se projevilo v průběhu roku 2002 absolutní
neschopností splácet zůstatek návratné půjčky od SFŽP.
Objektivní vliv na tuto situaci měl a má nesporný fakt, že oproti
předpokládaným záměrům o obecné prosperitě státu a zvyšování tempa růstu
národního důchodu , nedošlo ke zvyšování podílu příspěvků z daní v rámci
přerozdělování státního rozpočtu.
Daňové příjmy v roce 2001 stagnovaly a byl zaznamenám jejich
pokles oproti roku 2000 (viz tabulku).
Základní členění rozpočtových příjmů a výdajů (v tis.Kč):
Skutečnost

Rozp.

odhad
2000 2001 2002

1.Daňové příjmy
2.Nedaňové příjmy
3.Kapitálové příjmy
4.Přijaté dotace
Příjmy celkem

2003

2003

6056
2980
606
5362
15004

5633
4052
225
13070
22980

6786
6967
3393
2125
155
50
4155
228
14489 9370

6967
2975
50
278
10270

5.Běžné výdaje
10310
6.Kapitálové výdaje
2862
Výdaje celkem
13172
Rozdíl
+1832

8135
13562
21697
+1283

8961
7515
7587
240
16548 7745
-2059 +1615

8390
2080
10470
-200

Aby mohlo být pokračováno v plnění splátek SFŽP ČR, nezbylo nic
jiného, než v průběhu roku 2002 projednat „refinanční úvěr“ od ČS ve výši
1718 tis. Kč. Dále byl sjednán „hypoteční úvěr“ též od ČS ve výši 3500 tis.
Kč na dokončení výstavby DPS.
Z roku 1999 zůstává dosud nesplacená část investičního úvěru od ČS na
dostavbu kanalizace v původní výši 1600 tis. Kč, jehož zůstatek k 31.12.2002
činí 1100 tis. Kč.
Finanční problémy obce se nezbytným přijetím výše uvedených úvěrů
pouze oddálily, což se zcela projevilo při sestavování rozpočtu na rok 2003,
který byl sestaven podle metodiky Krajského úřadu jako vyrovnaný se
zapojením zůstatku běžného účtu. Rozpočtové příjmy jsou uvedeny
v maximálních hodnotách. Rozpočtové výdaje jsou podhodnoceny
a nezajišťují základní funkce obce ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (v reálných výdajích obce chybí částka min. 2 700 tis. Kč).
Zhodnocení plnění rozpočtu za I.čtvrtletí 2003 (v tis. Kč)
Rozpočet 2003
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl

9370
7755
1615

Plnění I.čtvrtl.
4012
3613
399

%
42,8
46,6
3,8

Splátky úvěrů a půjček celkem:
- 2328
- 582
Z toho:
SFŽP ČR
- 1968
- 492
Hypoteční úvěr ČS
- 60
- 15
Refinanční úvěr ČS
- 60
- 15
Investiční úvěr ČS
- 240
- 60
Použité vlastní prostředky
+ 713
+ 183
Přebytek 399 tisíc Kč za I.čtvrtl. 2003 je třeba považovat za přechodný
ukazatel a to z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji. Nepříznivý
vývoj též signalizuje vyšší čerpání výdajů (46,8%) než plnění příjmů (42,8%).
Návrh na řešení splátek SFŽP ČR
Zůstatek k 1.1.2003 činí 2 943 000,--Kč, splátka za I.čtvrtletí ve výši
492 000,--Kč byla uhrazena. Nesplacený zůstatek ve výši 2 451 tis. Kč není
obec schopna řešit. Plnění z bankovní záruky je neúčinné (viz loňský rok).

Případné vymáhání tohoto plnění soudní cestou by bylo časově náročné
s obtížně předvídatelným výsledkem, je třeba:
jednat se SFŽP ČR o této situaci,
požádat SFŽP ČR o posunutí termínu splacení částky 2 451 tis. Kč
s tím, že na úhradu tohoto závazku budou použity výnosy z prodeje
majetku obce,
provést odsouhlasení tohoto záměru v zastupitelstvu obce a současně
požádat o znalecké ocenění tohoto majetku včetně realizování jeho
prodeje oprávněnou firmou.
V žádném případě nelze připustit neřešení tohoto problému a to zejména
s ohledem na účtování úroků a penále za každý den prodlení.
Splátky poskytnutých úvěrů od České spořitelny
Z odhadu plnění rozpočtu na rok 2003 vyplývá, že obec zapojí do
příjmů zůstatky bankovních účtů. Následující přehled představuje výhled
splátek do roku 2012:
CELKEM za roky a všechny úvěry:
Rok
Úrok
Jistiny
2003
365
360
2004
340
365
2005
307
600
2006
258
900
2007
201
800
2008
165
360
2009
126
840
2010
73
778
2011
29
720
2012
15
595
Celkem
1 879
6 318
Jediným současným a možným řešením pro vyrovnání zůstatků nesplacených
úvěrů k 31.3.2003 v rozsahu:
- zůstatek refinančního úvěru na splátky SFŽP ČR
1 703 tis. Kč
- zůstatek investičního úvěru na dofinancování stavby kanalizace 1 040 tis. Kč
- zůstatek nesplaceného hypotečního úvěru na dokončení DPS 3 485 tis. Kč
celkově

6 228 tis. Kč
bude prodej zastavených nemovitostí pro Českou spořitelnu.

K přednesené zprávě diskutoval pan Ing. Holubec, který nesouhlasil
s některými pasážemi v úvodu zprávy. Pan Ing. Plichta se dotazoval na
kapitálové výdaje ve výši 2080 mil. Kč.

ZO bere zprávu na vědomí
Ad 11) Žádost o prodej pozemků
Manželé Helena a Jiří Vejnarovi z Poniklé čp. 231 žádají o odkoupení
pozemku č. 2912/4 v k.ú. Poniklá, který je součástí bývalé úvozové cesty. Na
pozemku, který si upravili mají zasázené ovocné stromy a včelín.
Z důvodu vedení hlavního kanalizačního řadu po celé délce zmíněného
pozemku, ZO navrhuje:
A:
dlouhodobý bezúplatný pronájem,
B:
prodej pozemku s věcným břemenem.
Hlasování A:
pro: 10
proti: Ing. Plichta, Holubec Miloš
zdržel
se: 0
Hlasování B:
pro: Ing.Plichta, Holubec M.
proti: 10 zdržel se:
0
Pan Karel Tuláček Liberec žádá o odkoupení zbytkového pozemku v okolí
svého objektu v Poniklé čp.200 (zbytek po stpč. Šárky a Ladislava
Krausových).
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: Nechanický
Manželé Ing. Lukáš a Blanka Najmanovi, U družstva Ideál 17, 140 00 Praha 4
žádají o prodej ppč. 63 u čp. 469 v k..ú.Přívlaka k založení sadu.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 12) Zpráva finančního a kontrolního výboru
Zprávu kontrolního výboru přednesl pan Jiří Udatný, který uvedl, že od
posledního ZO se výbor nesešel a veškeré informace byly ZO předány. Další
schůzka kontrolního výboru bude v úterý 27.května 2003.
ZO bere na vědomí
Zprávu finančního výboru přednesl pan Miloš Holubec. Výbor se především
zabýval finančními nabídkami pro hygienickou úpravu kuchyní ZŠ a MŠ, dále
finanční nabídkou na hygienickou úpravu podlahy v kantýně, doporučením
odprodeje nájemních bytů a hygienickým stavem záchodků v základní škole.
ZO bere na vědomí

Ad 13) Různé
-

náměty na využití koupaliště, vyřešení poplatku za vstupné,
modernizace ….

K této problematice vystoupil pan Čížek, který ZO připomněl, že i v loňském
roce bylo koupaliště využíváno jako požární nádrž a byl vybírán poplatek za
užívání areálu. Za děti byl stanoven poplatek 5,--Kč/den, za dospělou osobu
10,--Kč/den, parkování za motocykl 5,-Kč/den, automobil 10,--Kč/den,
stanování 10,-Kč/den. Tyto poplatky se navrhují i pro letošní léto s tím, že se
budou požadovat na každém, kdo do areálu vstoupí za účelem využití svého
volného času.
Paní Pičmanová připomněla, že by se mělo dohodnout s panem Zdeňkem
Šírem i používání sociálního zařízení v případě kempování a stanování.
Paní starostka doplnila, že úklid prostor, sekání trávy a hlídání čistoty
v koupališti, budou i letos provádět Drobné služby obce . Hlasování
o stanovení poplatku za užívání areálu:
Hlasování:
pro: 10
proti: 0
zdržel se: Mikolášek, Nechanický
Nerozdělený zisk ve výši 23 046,-Kč z hospodářské činnosti minulých
let
Za účetní období od 1.1.2002 do 31.12.2002 byla u OÚ Poniklá zaznamenána
hospodářská činnost (provozování lyžařského vleku a koupaliště), která je
v účetnictví vedena odděleně. Hospodářský výsledek za rok 2002 byl ve výši
+ 23 046,--Kč, který se ponechává na účtě hospodářské činnosti a dále se
nerozděluje.
Hlasování:
pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
-

Schválení dotace ve výši 5,10 Kč/m3 pro odběratele do 31.12.2003

Dle předložené kalkulace ceny pitné vody pro rok 2003 je její výše 7,30
Kč/m3, což je o 1,70 Kč/m3 cena vyšší než cena schválená ZO (9,--Kč/m3).
Dle předložené kalkulace ceny vody vyčištěné pro rok 2003 je její výše 18,80
Kč/m3, což je o 6,80 Kč/m3 cena nižší než cena schválená ZO (12,--Kč/m3).
ZO se předkládá schválení dotace ve výši 5,10 Kč/m3 pro každého občana
obce Poniklá za
1 m3 vyčištěné vody do doby 31.12.2003, a to až do maximálně odebraného
množství 46 m3/1 rok.
Hlasování:
pro: 11
proti: 0
zdržel se: Udatný

Ad 14) Diskuze
Pan Patočka si vypočetl, že dluh obce je kolem 10 milionů a ten se určitě
nesplatí prodejem bytového fondu. Jakou částku z vybraného nájemného si
ponechává obec pro svoji potřebu? Kam se dávají peníze z vybraného
nájemného za kantýnu? Paní starostka odpověděla, že vybrané nájemné se
opětovně vrací do oprav bytů.
Pan Zemánek Josef se pozastavuje nad tím, že obec chce prodávat byty a ptá
se, jak chce obec do budoucna ovlivňovat bytovou politiku, když nebude mít
byt pro učitele, lékaře apod.
Pan Ing. Holubec souhlasí s prodejem bytů, neboť je obec v první řadě
svázána dluhem ve výši necelých 2,5 mil. Kč, které je nutné z prodeje získat
a dluh splatit Nesouhlasí se zahájením 1. nebo 2.vlny prodeje bytů. Dále všem
přítomným připomenul 650. leté výročí existence obce Poniklá, které obec
oslaví v roce 2004. V tomto duchu v minulosti oslovil i pana Kubína, aby
shromažďoval potřebné informace. Je nutné vytvořit pracovní skupinu, která
se již bude zabývat přípravami.
Paní starostka vzala tuto informaci na vědomí a zeptala se přítomného velitele
SDH pana Holubce, zda i sbor připravuje oslavu 120 let SDH Poniklá. Obě
oslavy by se v rámci úspor financí měly spojit.
Pan Čurda má připomínku ke stavu dřevěné boudy u vodního zdroje
u Hladíků, navrhuje její opravu. Dále se zmínil o špatném hospodaření, pokud
se rozpočty staveb navyšují.
Pan Antonín Holubec přednesl svoji interpelaci proti likvidaci tzv. „lomu“.
Touto záležitostí se bude zabývat rada obce.
Paní Václavíková se zeptala kdy se bude opravovat veřejné osvětlení na
železných sloupech.
Pan Janda vysvětlil, jaké okolnosti donutily firmu k zaslání penalizační
faktury za opožděné platby faktur za Dům s pečovatelskou službou. Stavbu
dotoval cca 4,6 mil. korun a dostal se do debetního zůstatku, který není
u peněžních ústavů levnou záležitostí. Penalizační fakturou chtěl snížit
alespoň část ztráty, které mu dotováním DPS vznikly. Nemyslí si, že se tím
proti obci provinil, neboť jím účtované procento penále 0,2 % je minimální.
Nemyslí si také, že bude tuto částku na obci vymáhat, ale dalším jednáním
s OÚ může penále změnit na výhodu, ať již přispěním na lyžařský vlek či na
zmíněné 650.výročí.
Pan Ing. Holubec reagoval na předchozí příspěvek pana Jandy s tím, že je
rád, že tuto záležitost bere pan Janda vůči obci velkoryse a přijímá toto
vstřícné gesto.
Pan Radomír Šír vystoupil v důsledku kritiky své osoby na posledním jednání
ZO. (pozn. redakce – viz dopis uvnitř zpravodaje)

Pan Čížek připomněl nedávný svoz nebezpečných složek odpadu, který byl
11.května v neděli, ale i přesto v přistavených obecních kontejnerech byly
odloženy televizory, pneumatiky i baterie. Musíme si uvědomit, že tento
kontejner, přivezený na skládku bude zařazen do kategorie „nebezpečný“
a obec zaplatí za celý obsah nejvyšší částku. Zmínil se o sběrném dvoře na
Benecku, který má svůj režim provozu, kam občané za úplatu odkládají
nebezpečný odpad během celého roku. Pokud se zruší kontejnery u hřbitovů,
přimlouvá se, aby na objemný odpad byly kontejnery přistavovány nejen na
jaře, ale i na podzim.
Pan Antonín Holubec – u hřbitovů jsou nutné nádoby na odkládání
hřbitovního odpadu.
Ing. Holubec se zeptal, zda Drobné služby změnily systém své práce
a k příspěvku pana Jandy doplnil, že původní nabídkový rozpočet na Dům
s pečovatelskou službou byl garantován výběrovým řízením. Že se rozpočet
navýšil bylo zapřičiněno inflací. Vyřizování hypotečního úvěru na dostavbu
DPS ve výši 3,5 mil. korun bylo nekonečně zdlouhavé díky panu Ing.
Zlesákovi, který mě , coby bývalého starostu, připravil o několik let života.
Česká spořitelna rovněž nedodržela smluvní záruku za půjčku vůči SFŽP ČR
a došlo k neplnění ze strany ČS a tím penále ve výši 36% dlužné částky za
každý den. Kupříkladu, pokud jsme se spořitelnou v pondělí jednali a dohodli
jsme se, pak v pátek bylo již všechno jinak.
Paní Votočková se zeptala na výši ceny za prodávané obecní byty.
Pan Buriánek se zeptal na propadlé chodníky, zda byly reklamovány.
Pan Šír se zeptal, proč obec musí vracet dotaci včetně penále za chodníky.
Paní starostka odpověděla, že ceny za prodávané byty nejsou známy, neboť
není známa firma, která by zpracovala znalecké posudky, nejsou ani
vypracovány podmínky prodeje ani vyhláška o prodeji bytů. Nájemníci se vše
dozví a písemně budou informováni. K vrácení dotace na chodníky
odpověděla, že na tuto akci proběhla kontrola Finančního úřadu a shledala
závažné porušení pravidel pro přiznání dotace.
Pan Ing. Holubec odpověděl, že na propadlé chodníky byla podána reklamace.
Ad 15) Návrh na usnesení
Zastupitelstvo obce po přednesení zpráv a návrhů
1) Bere na vědomí
vyúčtování hospodářské činnosti – lyžařský vlek HOMOLE za
sezónu 2002-2003,
vývoj ekonomické situace obce od roku 1999,
přednesené zprávy o činnosti kontrolního a finančního výboru.

2)
-

-

-

-

Schvaluje
zprávu o činnosti rady obce za období od 5.března do 12.května
2003,
zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2002,
použití finančních prostředků vybraného nájemného na úhradu
splátek u SFŽP ČR,
zastavení všech plánovaných oprav na bytovém fondu určeného
k prodeji,
zařazení nezastavených domů čp. 60, 262, 307, 320, 321 a 412 pro
prodej nájemníkům s tím, že takto získané finanční prostředky budou
použity na úhradu splátek vůči SFŽP ČR,
zařazení zastavených domů čp. 54, 55, 263, 264, 271, 272, 273, 274,
275, 276 a 277 pro prodej nájemníkům s tím, že takto získané
finanční prostředky budou použity na úhradu dluhů vůči České
spořitelně,
dlouhodobý bezúplatný pronájem parcely č. 2912/4 v k.ú. Poniklá
manželům Heleně a Jiřímu Vejnarovým, Poniklá 231,
prodej zbytkové parcely č. 276 v k.ú.Poniklá panu Karlu Tuláčkovi
z Liberce 6-Rochlice,
prodej parcely č. 63 v k.ú. Přívlaka paní Blance Najmanové,
U družstva Ideál 17, Praha 4,
výši zůstatku 23 046,- Kč, získanou z hospodářské činnosti za rok
2002 s tím, že nebude dále přerozdělována,
poplatek za vstup do areálu HOMOLE pro každého návštěvníka ve
výši 5,--Kč dítě/den, 10,--Kč dospělá osoba/den, 5,--Kč za
motocykl/den, 10,--Kč za automobil/den, 10,--Kč/stan/den,
dotovat cenu stočného pro jednotlivého odběratele do doby
31.12.2003 ve výši 5,10 Kč/m3 do maximálně odebraného množství
46 m3 stočného na 1 rok.

3) Ukládá
radě obce zajistit znalecká ocenění bytů a domů včetně příslušenství
pro prodej nemovitostí čp. 60, 262, 307, 320, 321, 412, 54, 55, 263,
264, 271, 272, 273, 274, 275, 276 a 277,
radě obce stanovit pravidla a postup při prodeji bytů,
radě obce seznámit nájemníky s možnými variantami prodeje.
4) Zamítá
nabídku poskytnutí volných
Trpišovského z Poniklé 99,

finančních

prostředků

pana

-

nabídku pana Šíra na poskytnutí půjčky na zasněžovací techniku.

5) Odkládá
diskuzi o pořízení repasovaného sněžného pásového vozidla
Kässbohrer na příští jednání ZO.
Hlasování:

pro: 12

proti: 0

zdržel se: 0

Informace pro občany
Ceny pozemků v Poniklé
V poslední době se objevila řada nedorozumění týkajících se cen pozemků
v obci Poniklá. Pro osvěžení paměti připomínáme, že
zastupitelstvo obce Poniklá na svém veřejném zasedání dne
16.července 2002 schválilo následující ceny pozemků:
-

cena za stavební pozemek
minimálně 50,--Kč / m2,
cena za doplněk stavební parcely
minimálně 20,--Kč / m2,
cena za ostatní kultury v zastavitelné části obce minimálně 5,--Kč / m2,
cena za pozemky v extravilánu obce
obecný ceník,
náklady při rozměření parcel hradí zájemce o koupi.

Po dlouhodobé kritice ve věci nevhodného umístění kontejnerů u obecních
hřbitovů, rozhodla rada obce o jejich odstranění. Každý občan má mít podle
obecní vyhlášky uhrazený poplatek za uložení odpadu a tudíž není důvod, aby
jej odkládal u tak citlivých míst, jako jsou hřbitovy. K tomu účelu jsou
popelnicové nádoby, kontejnery na tříděný odpad a odpadové pytle. Pro úklid
velkoobjemového odpadu budou přistaveny kontejnery 2x ročně na obvyklých
místech v obci. Pro odpad ze hřbitovů budou umístěny na určeném místě
popelnicové nádoby.
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor územního plánování
a stavebního řádu, Liberec odejmul obci Poniklá část pravomocí přenesených
na obec dle stavebního zákona (povolování drobných staveb).
Výkon pravomocí obecného stavebního úřadu na území obce Poniklá
v celém rozsahu podle stavebního zákona bude s platností od 1. června 2003
vykonávat místně příslušný stavební úřad, kterým je Městský úřad, Obvodní
stavební úřad, Jilemnice. K tomuto datu byly protokolárně předány
rozpracované žádosti i archivované spisy vyřízených žádostí.

Upozorňujeme občany, že firma Marius Pedersen, která zajišťuje
odvoz komunálního odpadu, požaduje označení popelnicových nádob
samolepkou, kterou je nutno umístit na nádobu. Samolepky dostanete na
obecním úřadě. Takto řádně označené popelnice budou vyváženy.

Odpověď na moji kritiku

ze 3. zasedání Obecního zastupitelstva obce
Poniklá konaného 5.3.2003 u Floriána.
Nevím u koho začít, protože kritika od těch nejspravedlivějších,
nejlepších a nejsvědomitějších občanů, je tak veliká, že moje domněnka
o tom, že jsem docela pracovitý člověk, zanikla někde v dáli. Ale to nevadí,
začnu třeba od pana Miloše Holubce, dříve několik let zastupitel, dnes člen
rady, který na 3. zasedání poznamenal, že nejsou výhrady proti Drobným
službám, ale pouze k mé osobě, protože je často oslovován občany ve svém
okolí, kteří moji práci kritizují. Protože pan Holubec prohlásil, že si je vědom
své odpovědnosti a projednával se rozpočet obce, výše prostředků na Drobné
služby , nedokážu pochopit, že mě chtěl tento zastupitel dokonce prát za to,
že pálíme z kontejneru roští, dříví a papír. Každý občan si mohl již dříve
přečíst v obecním zpravodaji, co se může spálit, protože již dříve byla
finanční stránka tíživá. Ten, kdo chodí ke kontejneru u hřbitova, určitě ví
a vidí, co se tam odkládá. Jak jsem se již zmínil, minimálně jsme pálili
1 kontejner měsíčně, to znamená dle kategorie nebezpečnosti odpadu 5000 až
7000 Kč za kontejner x 12 měsíců, to je již slušná suma, ne ? Kde je ta
zmíněná odpovědnost ? Na skládce v Košťálově nás jistě pochválí, ale
rozpočtu obce to nepřidá. Další taková nepříjemnost je na hřbitově, co se týká
úklidu na jaře, v průběhu roku – pokos, voda atd. V loňském roce jsem byl
napadán za nepořádek na hrobech a okolí. Občané ujišťuji Vás, že jsem to
nebyl já, zjistil jsem, že to byly slepice z nějakého sousedství. Mohl bych
uvést ještě mnoho různého zlého hanění, ale ještě se zmíním o loňském
problému u pana Miloše Holubce s pitnou vodou. Před svátkem Cyrila
Metoděje praskla pod jeho přístavbou voda v kombinaci sklo-litina. Tato
porucha se tam projevila již počtvrté. Krakonošův ranč proto musel do
kravínů navážet vodu v cisternách, celá skelná strana by byla na svátky bez
vody, protože byl čtvrtek odpoledne, poslední pracovní den před nastávajícím
volnem a odborná firma by přijela odstranit poruchu až v pondělí ráno. Toto
odpoledne jsem jezdil až do 21,30 h jako divý, abychom zajistili nové sklo
a atypické věci potřebné k opravě. Kdo se v této problematice trochu
orientuje, ví že je to náročná oprava i pro odborné firmy. Od následujícího
pondělí pak až do čtvrtka lilo jako z konve, skvělé počasí na opravu. Divím
se, že pan Holubec občanům nevysvětlil, proč a kvůli komu jsem třeba časté

jízdy absolvoval, místo poděkování jsem se dočkal toho, co jste si již na mě
přečetli. Měl bych ještě dost jiných příkladů, ale to bych psal dlouho. Potěšilo
mě však, že pan Holubec na radě prohlásil, že mě a nás zaměstnance kritizují
TI SAMÍ !!!
Další zastupitel pan Mikolášek mě na 3. zasedání kritizoval kvůli
častým jízdám a to nejednotně – 10x, 13x, 16x za den . Ale na 4. zasedání to
už nebylo jeho pozorování, ale informace z doslechu u piva na koupališti. Pan
Mikolášek mě kritizoval po pracovní stránce, přestože se mnou nikdy
nepracoval a ani se o tom se mnou nikdy nebavil. Pan Mikolášek šel radši
několikrát na obecní úřad kvůli 14 lopatám suti, které stačilo naházet na
propadlou kanalizační přípojku k jeho domu. Jednodušší je to ohlásit
a zdůvodnit to obavou o bezpečnost procházejících občanů, než přiložit ruku
k dílu. Na mou pracovní náplň se ptal proto, protože se mu zdál rozpočet na
Drobné služby veliký ( možná kvůli mému platu ?).
V zimě se zdá, že nic nedělám, ale to můžou posoudit manželky těch,
co se mnou po nocích na rolbě, na mechanických nebo elektrických
zařízeních pracovali do 4 nebo 5 hodin do rána. Těm co mi pomáhali, bych
chtěl při této příležitosti veřejně poděkovat.
V létě jsem byl pomluven panem Josefem Volejníkem a jinými
občany, že jsem schválně vypustil koupaliště, aby si pan Volejník prý
nevydělal. Ujišťuji Vás vážení spoluobčané, že jsem koupaliště vypustil na
doporučení hygieny, doklad z hygieny jsem předložil všem na 4. zasedání.
Jestli je někdo tak odvážný odporovat hygieně, tak všechna čest, když
v novinách a v televizi se o ničem jiném nemluví, než o sinicích, řasách,
ekzémech a alergiích.
Víte, že je nutné hlídat také přítok do vyčištěného koupaliště, když
přijde v noci větší déšť nebo bouřka, můžete mě potkat na cestě ke koupališti,
abych zreguloval přítok do koupaliště. Taky bych radši zůstal v posteli.
Paní Alžběta Holubcová se ptala, proč obec ještě takovou partu drží,
že to všude jinde zrušili. Není to tak docela pravda. Jí asi nedošlo, že všude
jinde to taky nějak dělat musí. Ano zadávají tyto práce různým firmám, ale za
jiné peníze, než děláme my. V tom případě by rozpočet obce musel vypadat
trochu jinak. Paní Alžběto, jste stejně kritická ke své osobě ? Bylo v minulosti
ve vašem podnikání u koupaliště vždy všechno na výbornou ?
Opravdu se tak málo dělá? Myslím si, že jsme se také zasloužili o to,
že naše obec skončila druhá v soutěži Vesnice roku.
Panu Janu Řehořkovi, členu zastupitelstva obce, bych rád vzkázal, že
nejsem puberťák, abych jezdil bezhlavě s roztřeseným destacarem po našich
skvělých cestách bezdůvodně. Poniklá je tak rozsáhlá a všude jsou staré
a atypické věci a dost se musí jezdit a shánět.

Potvrdily se tak výroky některých zastupitelů, kteří ještě před volbami
po hospodách vykřikovali, že udělají na obci pořádek a Šíra „vyhodí“.
Vážení zastupitelé, místo pomluv se snažte sehnat dotace na opravu
komunikací a na řádný chod obce. Přestaňte podněcovat útoky na moji osobu
a moji partu a začněte pracovat alespoň každý podle svých možností
a schopností.
Také si myslím, že bych se mohl strhat, ale pro některé spoluobčany
by to bylo pořád málo.
Ještě bych chtěl poděkovat vojákům na civilní službě za práci kterou
odvedli, protože i na ně se snesla vlna kritiky, možná že občané nevědí, že
služné vojáka je 500,- Kč, ošatné 150, -Kč měsíčně a dále jim náleží náhrada
stravného podle platné vyhlášky. Když si to celé sečtete, zjistíte , že jsou pro
obec velmi levná pracovní síla.
A tak na úplný závěr bych chtěl požádat všechny spoluobčany, než
začnou kritizovat naši práci , ať se každý zamyslí sám nad sebou.
Radomír Šír

Oprava prameniště
V měsíci dubnu a květnu byla díky slušnému počasí provedena oprava
prameniště a údržba jímacího zařízení. Zarostlé drenážní potrubí bylo
obnaženo v hloubce 2 až 3 m a nahrazeno novým v délce několika metrů.
Jímání vody je v současné době ze dvou zářezů, které byly opraveny. Hlavním
úkolem bylo vyčištění odkalovacích a odkyselovacích jímek v bazénu pod
prameništěm. Jímky byly vydezinfikovány a vybíleny. Poděkování patří panu
Radomíru Šírovi a jeho skupině za odvedenou práci, která byla provedena bez
velkých nákladů, které se zdály zpočátku nutné.
Přívod vody do vodojemu je v současné době veden ze dvou zdrojů.
Hlavní zdroj, který byl čištěn, je z Harcubova lesa a posilovací zdroj, který
byl vybudován před několika lety, je z pramenů pod panem Mrázkem. Tento
zdroj se používá jen přes letní období a při nedostatku vody. Pro některé
dotazy uvádím, že voda z obou zdrojů je hodnocena jako středně tvrdá
(8 něm. stupňů) s Ph kolem 7.
Dluhem zůstává nahrazení skleněného potrubí za plastové v úseku od
Holubců čp. 145 na kopec u Novotných. Tady hrozí větší riziko poruch. Také
případné uzavírky vody při různých opravách lze provádět pouze v několika
málo místech, kde jsou funkční šoupata. Původní trasová šoupata jsou
většinou nefunkční, a tak dochází k tomu, že při opravách jsou velké úseky
obce bez vody.

Současně s opravou prameniště byla také opravena sběrná skruž
a potrubí u náhradního zdroje, které byly hodně poškozeny při jarních táních
v posledních letech. Toto zařízení se používá pouze při kritickém nedostatku
vody.
Tolik v krátkosti o vodovodní síti v hoření části obce.
Antonín Polej

Z hospodaření na Krakonošově ranči
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč obhospodařuje celkem již
485 ha zemědělské půdy.
V letošním roce jsme zaseli 55 ha obilovin (36,5 ha ječmene a 18,5 ha
ovsa) a 46,7 ha senážních ovsů. Brambory pěstujeme již řadu let na výměře
cca 5 ha. Ostatní ha zemědělské půdy tvoří trvale travní porosty.
Celkem chováme 480 ks skotu, z toho 190 krav. V současné době
dodáváme mléko do Polabských mlékáren, a.s., Poděbrady, které projevily
zájem o naše mléko již začátkem minulého roku, kdy se začaly připravovat na
výrobu bioproduktů. S kvalitou mléka jsou velmi spokojeni, mají zájem
vykupovat stále větší množství, protože jejich výhled do budoucna je právě
zaměřen na produkci bioproduktů.
V současné době levné dovozy mléčných výrobků tlačí ceny dolů
a mlékárny se tento stav snaží vyřešit pro nás nepopulárním krokem,
snižováním výkupní ceny mléka. Od měsíce května nám byla upravena
základní výkupní cena v té nejvyšší kvalitě na 7,60 Kč/litr. Při roční dodávce
cca 800 tisíc litrů to jsou nenahraditelné finanční ztráty.
V letošním roce to již bude 10 let, kdy jsme si pronajali majetkové
podíly a založili Krakonošův ranč. Život zemědělce není nikde lehký
a o životě zemědělce na horách to platí dvojnásob. Myslíme si, že se nám za
toto desetileté období podařilo i něco dobrého, i když ne vždy svoji činností
zpříjemňujeme okolí naší vesnice, ale to již k zemědělství patří.
Družstvo patří mezi uznané ekologické farmy a to má své výhody
i nevýhody. Nevýhodou je zaplevelenost pozemků, protože nesmíme používat
žádné chemické postřiky a výhodou je, že na veškerou produkci rostlinné
i živočišné výroby jsme obdrželi certifikáty. Díky tomu prodáváme celou
produkci mléka s Bio příplatkem.
Do budoucna bychom si přáli, aby některá závazná opatření
související se vstupem do EU neznamenala pro zemědělce likvidační
charakter.
Alena Vondrová

Soutěž zdravotníků v Semilech
Dne 7.května se naše třída účastnila soutěže Mladých zdravotníků
v Semilech. Soutěž, to byla jedna věc, ale to, co před ní předcházelo byla
několikahodinová příprava, snad nejméně 15 hodin, ve kterých jsme se
věnovali poznávání léčivých rostlin, ošetřování úrazů a jejich rozpoznávání.
Zanedlouho nastal námi očekávaný den, při kterém se mělo ukázat, jak jsme
přípravu kvalitně provedli.
Zvládli jsme to celkem dobře, jelikož jsme se po urputném snažení
dostali na třetí místo. Trestné body nás bohužel neminuly, dostali jsme jich
pět, za chybu při nepodložení dolních končetin. Naopak, jsme ale pět
kladných bodů získali za správné rozpoznání rostlin. Takže nakonec jsme
měli prakticky nula trestných bodů. Očekávali jsme proto první místo, avšak
těch zmíněných pět trestných bodů v tom pravděpodobně sehrálo také svou
roli. Z čehož vyplývá, že jsme si mohli nechat o postup na kraj, pouze zdát.
Tímto článkem chceme také poděkovat paní učitelce Zdeně Rychtrové
za čas a úsilí, které nám věnovala při přípravě na soutěž. Také bychom se
chtěli zmínit o tom, že to bylo poprvé, kdy takový úspěch v tomto směru naše
škola získala. Pokud nám je známo, předchozí ročníky z naší školy
obsazovaly pouze poslední příčky.
Ujišťujeme Vás, že příští rok se pokusíme dosáhnout ještě lepšího
umístění.
Za naše družstvo Mladých zdravotníků z 8.třídy
Miloš Holubec a Jan Řehořek

Moje vzpomínky na kapličku ve Stromkovicích
jsou úzce spojeny se vzpomínkami na moji zbožnou maminku
Jindřišku – rozenou Červinkovou. Narodila se 14.listopadu 1889 v obci
Jestřabí. Kaplička – tehdy zánovní - byla nejbližším svatostánkem a zázračná
voda uzdravovala všechny nemoce, zvláště oči.
Já jsem se narodil 13.srpna 1924 v Bratrouchově čp. 100. Již
v předškolním věku jsem chodíval s maminkou ke kapličce na bohoslužby.
Tenkrát byl kolem ní vysoký les. Z tehdejších stromů zůstal nedaleko
kapličky nad cestou jen jediný obří smrk. Podle vyprávění pamětníků zde
roste již 170 let. Obrazy křížové cesty byly ve skříňkách rozmístěny na
kmenech vysokých stromů v okruhu. Vycházelo se od kapličky po cestě dolů
na křižovatku. Tam se odbočilo doleva. Končilo se u pramene. Ten mě zaujal
nejvíce. Byla tam totiž tři korýtka. Maminka mě poučila, že z toho horního se

voda pije, u prostředního si mohou unavení poutníci umýt ruce a u nejnižšího
nohy. Však sem chodila procesí i ze vzdálených farností se zpěvem
a předříkavačem. Na kapličce zvonil zvon.
O poutích tu nikdy nechybělo „Bandoráče“. Takové přízvisko měla
starší žena – podomní obchodnice (nebo spíše žebračka), která prodávala
velké kulaté koláče od Kocourků. Ty se pekly každou sobotu. V krámě stály
padesátník. Pro Bandoráče byly podstatně levnější. Lidé je chválili a maminka
prožívala šťastné chvíle svého života.
Kocourek

Vážení občané,
chtěl bych Vás tímto příspěvkem seznámit se skutečností, že naše
dobrovolná místní organizace, která se původně nazývala Svaz invalidů, byla
následně přejmenována na Základní organizaci zdravotně postižených
(později pak na Sdružení zdravotně postižených).
V současné době, tj. od 1.ledna 2003 máme opět nový název, a to:
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
základní organizace Poniklá
Je nás sice početně malý stav, ale přesto se snažíme být stále živou
organizací naší obce.
Za organizaci
Antonín Holubec

Masarykova městská nemocnice Jilemnice
Vám zajistí odbornou pomoc včetně zajištění transportu do místa trvalého
bydliště pod dozorem kvalifikovaného personálu.
Chirurgické obory a urologie
481 551 250
Interní obory
481 551 210
Gynekologie a porodnictví
481 551 281
Dětské a novorozenecké
481 551 332
Neurologické obory
481 551 275
Anesteziologická a resustitační péče
481 551 225
Hemodialýza
481 541 542
Ambulantní činnosti
481 551 111
Dopravní zdravotnická pomoc
481 551 111
Rychlá zdravotnická pomoc
481 551 100, 155
Lékařské služba první pomoci
481 551 102
Fax
481 541 353

E-mail
WWW stránky

vedeni @nemjil.cz
www. nemjil.cz

K jednotlivým

osobám generace Holubců z Poniklé, o nichž nás
informují matriční zápisy.
Jindra Holubec
Tedy prokazatelně hospodařil na statku pozdější čp. 24 v roce 1642 a je zde
uváděn i v roce 1953. V berní rule v roce 1954 je uváděn jako Jindřich
Holubek (zřejmě chybou písaře špatně napsaná koncovka), jde ale o
prokazatelně stejnou osobu. K tomu je ještě nutné dodat, že křesní jména
Jindra a Jindřich jsou totožná. Podle gruntovní knihy tento statek v roce 1671
ujal Mikuláš Holubec „po smrti svého otce“, jméno otce však není uvedeno.
Ať již byl Jindra otcem nebo dědem Mikuláše, jisté je, že v roce 1671 již
nežil. Viz další úvaha Mikuláše Holubce.
Holubcův statek zvaný „U Jindráčků“, na kterém Jindra Holubec
hospodařil, měl celkovou výměru téměř 30 hektarů, to je polí, luk, lesů, lad
a pastvin. Berní rula, která uváděla pouze obdělávané pole, uvádí, že Jindra
obhospodařuje 18 strychů orné půdy, z toho osívá na zimu 6 strychů a na jaro
také 6 strychů, choval 1 potah a 3 krávy. Vrchnosti platil“ourotu“
Svatojiřského a Svatohavelského po 9 groších a půl denáru, Svatojánského
platu 4 groše a 4 denáry, odváděl 6 slepic, 23 vajec a 2 korce ovsa. Měl 2 dny
ženní roboty.

Martin Holubec
Byl součastníkem Jindry a hospodařil na sousedním statku – pozdější čp. 28,
zemřel pravděpodobně brzy po roce 1654. Obhospodařoval 17 strychů orných
polí, choval 1 potah, krávu a 2 kusy jalového dobytka. Jeho urbariální
povinnost činila „ouroku“ Svatojiřského a Svatohavelského po 3 groších,
platu Svatojánského jeden a půl groše, 2 slepice, 2 vejce, a 1 korec a 2 vřetele
ovsa. Měl 1 den ženní roboty. Tento statek v roce 1632 držel Pavel Musilů,
který před rokem 1642 zemřel, protože v tomto roce již není uváděn, ale
chalupnice vdova Musilova. Že se skutečně jedná o vdovu po Pavlu Musilovi
dokazuje to, že kromě něho v roce 1632 v Poniklé žádný jiný Musil není a ani
není uváděna „vdova Musilova“. To znamená, že vdova po Pavlovi po jeho
smrti přešla na chalupu a na statek přišel (snad se přiženil) Martin Holubec.
Byl prvním a posledním tohoto příjmení na tomto statku, neboť po něm zde
hospodařil Jan Plucha, snad zeť Martina Holubce. Úvahu o tom viz u Marie
Holubcové. Proč statek nepřešel na syna, když konkrétně známe „Jiříka syna
Martina Holubce“, nevíme. Je možné, že v době úmrtí otce byl ještě příliš
mladý, aby mohl ujmouti statek. Existence tohoto Jana Pluchy a jeho syna
téhož jména je nám známa ze zápisu v gruntovní knize, kdy v roce 1686 Jan

Plucha ujal statek „po otci Janu Pluchovi“. To znamená, že Jan Plucha starší
byl již v tomto roce mrtev. Zde je nutné upozornit, že v této době byli
v Poniklé dva sedláci téhož jména, „Jan Plucha hoření“ – z čp. 28 a „Jan
Plucha dolení“ – z čp. 114. Objevují se také v matričních zápisech.
Další osoby příjmením Holubec jsou již mladší generace, tedy
potomci Jindry a Martina. Informace o nich již čerpáme z matričních zápisů.
Příbuzenský poměr ke starší generaci je konkrétně uveden pouze ve dvou
případech – „Jiřík syn Martina Holubce“ a „Kateřina dcera Martina Holubce“,
jinak jej s větší nebo menší pravděpodobností musíme vyvozovat na základě
jiných údajů nepřímo. První zmínky o této mladší generaci jsou z let 1657 až
1667, kdy tyto osoby vystupují při křtech jako kmotři, uzavírají sňatky a mají
děti. Kde je vyslovena domněnka, že může jít o syna nebo dceru Jindry nebo
Martina, uvádím co mne k tomu vede.
Z takto získaného přehledu známe z Poniklé mezi léty 1657 až 1667
tohoto příjmení Marii, Jana, Jiříka, Mikuláše, Annu, Magdalénu, Jakuba
a Kateřinu.
Při výčtu další generace Holubců musíme vycházet z faktu, že toto
nebude úplný přehled všech dětí Jindry a Martina, ale pouze těch, které známe
na základě matričních zápisů. V této době počet dětí v rodině kolem deseti byl
běžný, i když úmrtnost nejen dětská, ale i v době dospívání, snižovala počet
těch, kteří se dožili věku dospělosti. Z těchto pak známe pouze ty, kteří při
nějaké příležitosti byli zapsáni v matrice. Záznamy o jejich narození nepadají
v úvahu, neboť všichni se narodili dříve, než začínají dochované matriční
záznamy.
Branské matriky v té době slouží pro celé panství, neboť jiná fara
nebyla obsazena, jsou od roku 1648 a tedy všechny události před tímto rokem
nám zcela unikají. Dalším nedostatkem je skutečnost, že i když začínají
zmíněným rokem, scházejí v nich zápisy od listopadu 1658 do prosince 1661,
to jsou celé tři roky, a dále pak od dubna 1672 do konce roku 1675, to je
více nežli tři a půl roku. Tím nám unikají všechny křty a sňatky v tomto
období, což značně narušuje soustavné sledování jednotlivých osob. Konečně
je zde i další fakt, že v padesátých letech sedmnáctého století, kdy probíhá
násilná rekatolizace do té doby protestantského obyvatelstva, lidé odmítají
chodit do kostelů, ale odmítají i uzavírání sňatků a křty u katolických kněží.
V roce 1650 poddaní z celého panství, tedy i z Poniklé, píší petice branskému
hejtmanovi Václavu Vejrychovi, kde slibují poctivé plnění poddanských
povinností, ale žádají, aby mohli setrvat ve víře svých otců, jinak že opustí své
grunty a utečou do hor. I když masově ani k jednomu ani k druhému nedošlo,
ukazuje to na odpor přijímati katolickou víru a její obřady. Odmítání
katolických obřadů dokazuje skutečnost, že o křtech z Poniklé v roce 1648
jsou dva zápisy, v roce 1649 jeden a v roce 1650 také jeden. Je

nepravděpodobné, že během těchto let by se narodili pouze čtyři děti. Zřejmě
další nebyly nechány katolickým farářem Reisem pokřtít. Sňatky jsou
zaznamenávány teprve od roku 1656. Ke všem těmto skutečnostem je nutné
přihlížet při zjišťování konkrétních údajů z té doby. Teprve počátku roku
1676 máme ucelený přehled křtů a sňatků. Úmrtí z Poniklé s výjimkou října a
listopadu 1676 v té době zaznamenány nebyly.
Příště: Jednotlivé osoby další generace Holubců z Poniklé, o nichž nás
informují matriční zápisy.
Pavlína A. Holubcová

Rekordy a kuriozity českého zločinu - Krádeže a podvody – I. část
Největší krádež arašídů
Koncem června 1997 v Mostkovicích na Prostějovsku dosud neznámý
pachatel sedl za volant nezajištěného kamionu a odjel s téměř 3.000
krabicemi solených arašídů. Okradený majitel si ohodnotil škodu arašídů na
2,2 milion korun. O 200.000,- Kč méně si pak ohodnotil cenu ojetého
kamionu.

Největší krádež vajec
Do jednoho cukrářství v Ostravě - Vítkovicích se koncem dubna 1997
vloupala 32letá žena se svým společníkem a z mrazícího boxu odcizila 8.000
vajec v celkové ceně 16.000, - Kč. Z ukradených vajec se policistům
podařilo "vypátrat" pouze 179 kusů.

Největší podvod s kmínem
24letý podnikatel z okresu Uherské Hradiště odebral na padělané doklady
od firmy v Nových Dvorech na Kutnohorsku celkem 69 tun kmínu v celkové
hodnotě 4,000.000,- Kč. Podvod odbjasnila policie v srpnu 1997.

Největší podvod s řepkou
Řepku v množství 174,98 tuny podvodně odebral od Zemědělského družstva
Manětín 31letý muž z Plzeňska a způsobil tak škodu ve výši 934 000 korun.
Ve své obhajobě muž s vysokoškolským diplomem uvedl, že je chudý jak
kostelní myš a musí ho živit manželka.

Největší krádež máku
Mák o celkové váze 3250 kg uložený v 65 pytlích se "ztratil" jedné firmě

zrušeného cukrovaru v Kvasicích u Kroměříže v březnu 2001. Zloděj k máku
"přihodil" ještě 8 pytlů travního semene.

Největší krádež žvýkaček
Náklad žvýkaček i s kamionem značky DAF byl v únoru 2000 odcizen na
odpočívadle dálnice D1 u Domašova. Zloději stačilo "pár minut", které řidič
nevěnoval svému vozu. Celková škoda byla vyčíslena na 8 000 000 Kč.

Nejdražší oběd
O koženou tašku s doklady a 750.000,- Kč přišel v pondělí 16.6.1997 během
oběda v jídelně řeznictví v Praze 2 54letý muž z Prahy 2. Podle tisku ke
krádeži došlo v době, kdy se muž "plně věnoval jídlu"...

Nejdražší večeře
Předposlednímu federálnímu premiérovi a poradci prezidenta Václava Havla
JUDr. Mariánu Čalfovi byl během večeře v restauraci ukraden kufřík s
pštrosí kůže za 60.000,- Kč, ve kterém bylo 40 akcií IC banky v hodnotě
40,000.000,- Kč. Zda-li se v době krádeže také "plně věnoval jídlu" však není
známo...

Největší podvod s hokejkami
Tisíc hokejek za bezmála 320 tisíc odvezl z podniku Sport v Horažďovicích
na Klatovsku neznámý podvodník. Úředníkům muž sice předložil
objednávku i výpis z účtu, který zněl na jméno podnikatele z Moravského
Berouna. Šlo ovšem o padělky. Odcizenými hokejkami by mohlo v jeden
okamžik hrát 50 hokejových mužstev.

Největší krádež bot
Celkem 20.506 páru obuvi v hodnotě 4,500.000,- Kč bylo odcizeno ze skladu
firmy EURO Trade - CS na bývalém letišti v Plzni na Borech. Boty byly
uloženy ve skladu, ve kterém byla kdysi vojenská jídelna. Pokud by
odcizené boty byly ve všech potřebných velikostech, mohli by být obuti
všichni obyvatelé Jičína a několika vesnic v okolí, včetně batolat. Případ je o
to pikantnější, že zboží bylo uloženo ve skladu pod celní uzávěrou, neboť
firma, založená německým manželským párem dluží státu na daních více než
3,000.000,- Kč a boty byly z moci úřední obstaveny.

Největší hmotnost odcizených věcí
Rekordmanem v hmotnosti odcizené věci je bezesporu vlakvedoucí z
lokomotivního depa v Havlíčkově Brodě, který v roce 1995 odcizil tři parní

lokomotivy a prodal je pražskému Kovošrotu za částku 809 127 Kč.
Lokomotivy připojil k elektrické lokomotivě a bez povolení projel trať až do
Prahy, přičemž měl být - podle drážních instrukcí - v každé stanici zastaven.
Trestní stíhání bylo pro nedostatek důkazů zastaveno...
Předmětem zájmů zlodějů je i další majetek drah. Plných tři a půl kilometru
kolejnic bylo ukradeno na trati Litvínov-Jiřetín. Na "ztrátu" kolejnic
upozornil inspekci drah pozorný občan...

Největší krádež pneumatik
Neuvěřitelné je i množství věcí, které se podaří zlodějům odcizit. Celkem
4849 kusů pneumatik k nákladním, zemědělským a stavebním strojům bylo
během prosince 1998 ukradeno z areálu a. s. Mitas v Praze 10. Škoda byla
firmou vyčíslena na 15 633 397 Kč. Ukradenými pneumatikami by přitom
mohlo být kompletně "obuto" 965 nákladních aut, zemědělských a stavebních
strojů, včetně rezerv ...

Největší krádež toaletního papíru
Přesně 720 ruliček toaletního papíru ukradl 12. února 2001 neznámý zloděj ze
železničního vagónu v Novém Městě nad Metují. Pokud by zloděj pro "osobní
potřebu" vypotřeboval 2 ruličky týdně, ukradené množství by mu vystačilo na
bezmála sedm let denodenního používání ...

Nejvíce odcizených věcí v obchodním domě
Neuvěřitelných 98 kusů různého zboží poschovával na svém těle 30letý muž z
Jihlavy a chtěl je bez zaplacení pronést přes pokladnu obchodního domu
Kaufland. Učinil tak přesto, že tentýž jeho pokus o krádež krátce předtím
řešila jihlavská přestupková komise.

Krádež hasičské cisterny
Hasičskou cisternu odcizil 14. ledna 2000 27letý muž z Prostějovska
dobrovolným hasičům v Petrovicích na Blanensku. V hasičském převlečení
vnikl do zbrojnice a do cisterny naskládal záložní hasičskou výzbroj a výstroj,
včetně kelímků na pivo a tácků na párky. Při výjezdu ze zbrojnice byl
"falešný hasič" přes okna hospody spatřen "pravými hasiči" a došlo k divoké
honičce, která skončila havárií. Pět let vlastními silami dobrovolných hasičů
opravovaná cisterna v ceně 270 000 Kč byla zcela zničena. Co chtěl zloděj
učinit s kradenou hasičskou cisternou, se policii nepodařilo zjistit.

Krádeže tramvají
V pravé poledne se dva mladíci zmocnili na konečné zastávce v Praze-Řepích

tramvajové soupravy č. 9. Na další zastávce tramvaj opustili. Před krádeží se
"falešní tramvajáci" v blízkém křoví převlékli do uniforem městské hromadné
dopravy a využili momentu, kdy si skutečná řidička tramvaje odskočila na
toaletu. Případ se stal 15. května 2000 a byl vyřešen jako přestupek.*
Mnohem hůře dopadl 17letý Plzeňák, který si o měsíc později tramvaj
"vypůjčil" přímo z vozovny dopravního podniku. Téměř hodinová jízda Plzní
v dopravní špičce pro něho skončila obviněním z trestného činu. Nic na tom
nezměnila skutečnost, že "falešný tramvaják" jezdil s tabulkou "Zkušební
jízda" a před jízdou zkontroloval nejen brzdy, ale i směrová světla. Zadržen
byl teprve poté, když tramvaj vracel do vozovny.

Krádež letadla
Terčem útoků českých zlodějů jsou i letadla. Čtyřmístný motorový letoun
Pipper Apache, který byl v září 1996 i s doklady odcizen v Texasu, objevili
celníci v prostorách aeroklubu poblíž obce Drahotuše na Přerovsku. O rok
později - 29. června 1997 - byl letoun, který má hodnotu 50 000 dolarů,
vrácen jeho americkému majiteli. Pachatele se dodnes místním policistům
nepodařilo vypátrat.
Dva plně funkční letecké motory v ceně 900 000 Kč byly odmontovány a
odcizeny v srpnu 2000 z letadel umístěných v hangáru olomouckého letiště. I
v tomto případě se po pachateli slehla zem ...

Největší krádež dlažebních kostek
Dlažební kostky o hmotnosti 1400 tun se "nenápadně" ztratily z jednoho
olomouckého náměstí během dubna 2000. Dlažební kostky byly určeny k
rekonstrukcím náměstí a vozovek v centru města. Šetřením policie byli
pachatelé zjištěni. Kostky rozprodávali po hospodách náhodným zájemcům,
kteří je používali ke stavbám chlívků, garáží a k dláždění dvorků ...

Největší krádež občanských průkazů
2000 občanských průkazů určených teprve k vyplnění odcizil neznámý
pachatel z policejního auta v Ostravě 21. února 2000. Prázdné tiskopisy byly
určeny pro Okresní ředitelství v Šumperku a policejní hlídka, která je z
Ostravy do Šumperku převážela, si při cestě "odskočila na pět minut" do
autobazaru.

Největší chatový zloděj
Opravdovým rekordmanem ve vykrádání rekreačních objektů je 49letý muž

ze Zlínska, kterého policie zadržela při "mimořádné akci" 21. října 2001. Za
svůj život jich stačil vykrást "zhruba" přes 1000. Přestože v srpnu téhož roku
byl z vězení za vykrádání chat teprve propuštěn, neváhal a začal chaty
vykrádat znovu.

Nejvíce odcizených vozidel
Kolem 700 osobních automobilů různých značek odcizil 15členný gang
zatčený 15. července 2001 v Praze 3. Odcizená vozidla byla v odlehlých
částech Prahy rozebírána na součástky a dále distribuována jako náhradní
díly.
Příště: Rekordy a kuriozity z českého zločinu - II. část
Z archívu JUDr. Miroslava Jedličky vybral Ladislav Mikolášek.

Společenská kronika
Jubilea v květnu a červnu 2003:
90 let
75 let
70 let
80 let
70 let
80 let
90 let

Libuše Matějáková
Anežka Braunová
Josef Volejník
Ladislav Jirouš
Jaroslava Jiroušová
František Došek
Antonín Figer

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
Úmrtí:
23.dubna 2003 pan Jaroslav Podzimek ve věku 57 let,
23.dubna 2003 paní Marie Jancáková ve věku 94 let
1.května 2003 paní Marie Kobrová ve věku 90 let
Čest jejich památce!
Narození:
manželům Evě a Vojtěchu Reinerovým syn Vojtěch,
manželům Blance a Miloslavu Kunertovým dcera Kristýna Barbora
panu Jaroslavu Skalskému a slečně Janě Tóthové syn Jaroslav

Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatky:
7.června 2003 slečna Petra Holubcová a pan Martin Hladík ze Semechnice u
Dobrušky.
Hodně štěstí!
Poděkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat MUDr. Karáskové a sestřičkám
s Farní charity Studenec za obětavou péči o mého manžela, Jaroslava
Podzimka. Děkujeme paní Stínilové za citlivá slova na rozloučenou a všem za
projev účasti a květinové dary.
Rodina Podzimkova
Děkujeme touto cestou za projevenou účast a květinové dary všem, kteří se
přišli naposledy rozloučit s naší maminkou a babičkou paní Marií
Jancákovou, paní MUDr. Karáskové za její péči a paní Stínilové za vřelá
slova rozloučení.
Dcera Marie Kalenská a vnuk František Kaván

Krátké zprávy
Obecní úřad v Poniklé děkuje dosavadní kronikářce obce, paní Evě Pacákové
za vedení kroniky, kterou vykonávala pečlivě, svědomitě a zodpovědně. Ke
konci loňského roku paní Pacáková předala svou pomyslnou štafetu
v kronikářství své nástupkyni Miloslavě Kavánové. I jí přejeme hodně
dobrých nápadů a hlavně trpělivosti.
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí je ochotna přijmout i
jakkoliv postižené dítě z naší obce i s jeho rodinou, pokud mají průkaz ZTP
nebo ZTP/P. Kontakt: 582339302, 604915314, e-mail: klubradost@volny.cz.
Ordinace paní MUDr. Vladimíry Karáskové bude z důvodu čerpání dovolené
uzavřena v době od 30.června do 20.července 2003.
Jménem Obce Poniklá a MO ČČK upřímně děkujeme panu Zbyňku Jiroušovi
za čestné dárcovství krve, které dosáhlo číslice 40. Dne 22. května byla panu
Jiroušovi slavnostně předána zlatá plaketa Jánského.

Hledám spolehlivou osobu na záskok při rozvozu tisku v Poniklé a okolí,
vlastní auto vítáno. V případě zájmu se informujte na telefonu 777 801 215.
Obecní úřad v Poniklé děkuje všem účinkujícím na akci „Pohádkový les“.
Všechny pohádkové bytosti vyvinuly maximální úsilí, aby malé návštěvníky
zaujaly svými příběhy. Poklidný průběh celé akce však k jeho konci narušil
fotbalový zápas a tak se stalo, že se některým aktérům nedostalo
zaslouženého občerstvení. Za obecní úřad se omlouváme a slibujeme, že
příště se již s fotbalisty nesetkáme.
(pozn. redakce – fotky z pohádkového lesa najdete na www.ponikla.cz)

Z činnosti mladých hasičů v Poniklé
V zimním období jsme se scházeli pravidelně. Škola nám k trénování
ochotně zapůjčila chodbu i tělocvičnu. Jak jen to počasí dovolilo, začali jsme
trénovat venku.
Prvním závodem, který ověřil naší připravenost, byl Chlumecký
pohár. Konal se 8. května 2003 v Chlumci. Soutěžilo se ve čtyřech
disciplínách – v hadicovém kole, požárním útoku, štafetě dvojic a štafetě 4x60
m. zasoutěžit si přijelo 17 družstev ve starší kategorii a 11 družstev v mladší
kategorii. Naše výprava čítala 33 dětí a 6 dospělých. Dvě družstva jsme
nasadili do starší kategorie a jedno do mladší.
Na tuto soutěž se sjížděla družstva z širokého okolí. Mají velice
dobrou připravenost. Celý Chlumecký pohár je soutěží na vysoké úrovni
a kvalitně připraven. Boj našich družstev o dobré umístění tedy nebyl snadný.
Nejstarší, kteří v loňském roce získali za první místo putovní pohár, obsadili
letos velice pěkné druhé místo. Naši mladší, poprvé ve starší kategorii,
posbírali cenné zkušenosti a obsadili slušné deváté místo. Nejmladší ukázali,
že také něco umí a odvedli dobrou práci. Svědčí o tom umístění na pátém
stupínku.
Soutěž Chlumecký pohár nám ukázala, co je třeba ještě zlepšit
a dotrénovat. V další soutěži nejde jen o putovní pohár, ale o víc, o postup do
oblastního kola, které otvírá bránu k soutěži nejvyšší ve hře „Plamen“, kterou
je celostátní republikové kolo. To se letos uskuteční ve dnech 27. – 29.
července v Ostravě.
Okresní kolo soutěže hry „Plamen“ se konalo v Podmoklicích u Semil
24. května. Opět jsme nasadili všechna tři družstva mladých hasičů. Soutěžilo
se od rána od 8.30 hodin až do večera do 19.oo hodin. Teplo a únava
provázely závodníky. Přesto naše výprava odjížděla šťastná a spokojená
s medailemi na krku. Nejstarším se podařilo zvítězit a postoupit do oblastního

kola, které se uskuteční ve dnech 20. – 21. června v České Lípě. Pro ně tedy
sezóna ještě nekončí a přejeme jim do dalších soutěžních zápolení hodně
úspěchů. Budeme jim držet palce, aby postoupili na republiku!
Starší obsadili velice hezké třetí místo, čtyři body za druhými
z Ploukonic. Myslím si, že i jim se start do nové kategorie vydařil. Naši
nejmladší, ti jednoznačně zabodovali a zvítězili ve své kategorii. Se součtem
devíti bodů před druhými z Jablonce n/J, kteří měli součet bodů devatenáct.
Sezónu bychom chtěli zakončit celodenním výletem po Riegerově stezce,
která spojuje po břehu Jizery Železný brod a Semily. O prázdninách, jako
každý rok, hurá na tábor. Tentokrát do Mšena u Mělníka na Kokořínsku.
Děkuji všem vedoucím, dětem, technické četě, za její práci a všem
příznivcům hasičského sportu hezké léto.
Vedoucí mládeže SDH Poniklá
Lenka Drábková

Ze sportu
Přehled odehraných jarních zápasů družstva minižáků.
Poniklá – Jablonec
3:2 (4:0)
Vysoké – Poniklá
0:2 (0:2)
Horní Branná – Poniklá 5:1 (6:0)
Poniklá – Mírová
2:2 (2:5)
Poniklá – Jilemnice A 2:3 (1:6)
Roztoky – Poniklá
3:1 (1:4)
Horka – Poniklá
2:2 (1:2)
Poniklá – Libštát
1:1 (1:3)
Poniklá – Rovensko
2:2 (0:8)
Rokytnice – Poniklá 6:0 (6:2)
Poniklá – Semily B
0:0

Třešňák P. 2x, Votoček
Votoček, Třešňák P.
Třešňák P.
Koucký V., Bokhorst J.
Koucký V., Votoček
Koucký V.
Třešňák P. 2x
Votoček
Vinš, Třešňák P.

V závorce jsou uvedeny výsledky z podzimní části soutěže. Ponikelští
minižáci jsou na 9. místě tabulky.

Z kultury
KINO 70 Jilemnice
- program na měsíc červenec 2003

1. úterý
SLZY SLUNCE
od 17:30 a 20:00
Byl cvičen uposlechnout rozkazy. Stal se hrdinou tím, že se jim vzepřel.Bruce
Willis v hlavní roli dramatu z válečné Nigerie.
vstup 55 ,- Kč
USA – české titulky, délka 121 minut, od 15 let přístupný
3. čtvrtek
JOHNY ENGLISH
od 17:30 a 20:00
Neví, co je strach, neví, co je nebezpečí, neví vlastně vůbec nic. Rowan
Atkinson zde vytvořil postavu typu ¨neřízená střela¨. Takovému útoku na
bránice s nedá odolat.
vstup 55 ,- Kč
V. Británie – české titulky, délka 100 minut, od 12 let přístupný
5. sobota
PUPENDO
od 17.30 a 20:00
Poselství budoucím generacím. Nová celovečerní komedie vyprávěná v hořce
komické groteskní nadsázce.
vstup 60 ,- Kč
délka 120 minut, přístupný
8. úterý
Krásná pokojská
od 17:30 a 20:00
Jennifer Lopez a Ralph Fiennes v milostné romanci třetího tisíciletí.
vstup 55 ,- Kč
USA – české titulky, délka 107 minut, přístupný
11. a 12. pátek a sobota
GANGY NEW YORKU
od 20:00
Duch Ameriky se zrodil v ulicích. Život dnešní Ameriky je vykoupen krutostí,
násilím a zločinem, jež se vinou dějinami Spojených států. Tento film získal
mnoho ocenění.
vstup 55 ,- Kč
USA - české titulky, 168 minut, od 12 let přístupný

14. pondělí
CHICAGO
od 17:30 a 20:00
Muzikál o sexu, vraždách, žárlivosti a jazzu, sklízí jednu kladnou recenzi za
druhou, a to i díky představitelům zpívajících a tančících hvězd Renné
Zellwegerové, Catherine Zete – Jonesové a Richardu Gereovi.
vstup 50 ,- Kč
USA/SRN – české titulky, délka 114 minut, od 12 let přístupný
.
REPRÍZOVÉ PRÁZDNINY
16. středa
Jak na věc
od 20:00
Od tvůrců ¨Deník Bridget Jonesové¨.
vstup 50 ,- Kč
V.Britanie/USA – české titulky, délka 101 minut, od 12 let přístupný
19. sobota
Doba ledová
od 20:00
Přišli. Rozehřáli. Zvítězili. Dialogy k popukání, nápaditá digitální animace se
vyloženě povedla.
vstup 50 ,- Kč
délka 83 minut, přístupný
23. středa
KAMEŇÁK
od 20.00
Sto minut dobré zábavy a pohody navazující svojí poetikou a humorem na
předcházející filmy režiséra Zdeňka Trošky.
vstup 50 ,- Kč
přístupný
23. sobota
HARRY POTTER A TAJEMNÁ KOMNATA
od 20:00
Václav Vydra, Jana Paulová, Věra Kuchtová, Marek Vašut, Ladislav Županič,
vstup 50 ,- Kč
USA – česká verze, délka 161 minut, přístupný

30. středa
Mluv s ní
od 20:00
… je filmem o radosti a potěšení z vyprávění příběhů, které jsou nejlepší
zbraní proti samotě a šílenství. Sugestivní dílo režiséra Pedro Almadóvara,
které bude šokovat.
vstup 50 ,- Kč
Španělsko – české titulky, délka 112 minut, přístupný

- program na měsíc srpen 2003
1. pátek
Chicago

2. sobota
Fimfárum

6. středa
Hladina adrenalinu

11. pondělí
Musím tě svést

13. středa
Městečko

19. úterý
Žába k zulíbání

21. čtvrtek
Johny English

23. sobota
Pán prstenů: Dvě věže

30. sobota
Pianista

Kino Jablonec nad Jizerou
Aktuální program kina na červenec 2003
středa 02.07. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 55,- Kč
RYTÍŘI ZE ŠANGHAJE - Širokoúhlá americká akční komedie(114 minut).
Londýn: Větší divočina než Divoký západ. Jackie Chan a Owen WiIson v
akci!
sobota 05.07. - 19:45 hodin
neděle 06.07. - 19:45 hodin
přístupný (12), vstup 55,- Kč

KLUCI TO TAKY CHTĚJ ... A POŘÁD! - Další variace na úspěšné komedie
"Prci, prci, prcičky" a "Holky to chtěj taky" v českém znění. Provenience
SRN
(87 minut). Podobné téma, stejná herečka, docela jiný úhel pohledu.
středa 09.07. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 50,- Kč
ŽÁBA K ZULÍBÁNÍ - Americká komedie (105 minut).
I z ošklivého káčátka se může stát krásná labuť I z krásného děvčete se může
stát hnusný chlap.
sobota 12.07. - 19:45 hodin
neděle 13.07. - 19:45 hodin
přístupný, vstup 55,- Kč
PUPENDO - Česká komedie rež.Jana Hřebejka pro všechny (120 minut),
inspirovaná povídkami Petra Šabacha. Poselství budoucím generacím.
středa 16.07. - 19:45 hodin
přístupný (12), vstup 50,- Kč
DAREVIL - Širokoúhlý americký akční film (102 minut). Muž beze strachu
vzdoruje i d'áblu.

Pozvánky, Inzerce
Akce Vzdělávacího spolku uměleckých řemesel a
Paličkování pro rok 2003
ATELIER NA CHALUPĚ
Poniklá v Krkonoších
30.6.– 4.7.
Malba a kresba v plenéru
Hana Müllerová ak.mal.

Ručně paličkovaná krajka – základní
Iva Prošková
Cena 2 150,Prostorové květiny z říše fantazie

7.7. – 11.7.
Milča Eremiášová ak.mal.

Ručně paličkovaná krajka – základní
Věra Holomečková
Cena 2 150,Desatero řemesel A
21.7. - 26.7.
Program: paličkování, tkaní, šitá krajka, krosienky, batika, tisk a lept,
malba na hedvábí, patchwork, pletení košů, dřevořezba, drátování,
loutky, zuberská výšivka, šustí a sláma, síťování, korále, aradekor, plst,
aranžování a vazba květin
Cena 2 350,Desatero řemesel B
28.7. – 2.8.
Program: paličkování, tkaní, šitá krajka, krosienky, batika, tisk a lept, malba
na hedvábí, patchwork, pletení košů, dřevořezba, drátování,
loutky, zuberská výšivka, šustí a sláma, výroba svíček, frivolitky

Cena 2 350,Na všechny kurzy se můžete ještě hlásit u paní Proškové na
tel: 235519954

Ve dnech 25.7. – 27.7.
(pátek až neděle – pouť v Poniklé)
uspořádá ŠÚUŘ Praha

VÝSTAVU
v muzeu manželů Pičmanových v Poniklé
Tentokrát to budou módní oděvy a doplňky
zdobené ručními technikami.
Dále můžete vidět různé řemeslníky při práci
a současně si zakoupit jejich výrobky.

