Zpráva z činnosti RO
Vážení občané,

rada obce se od září již schází opět pravidelně, a to každé druhé
pondělí od 16:00 hodin.
Na všech jednáních se RO zabývala prodejem bytů tak, aby bylo možné
dne 1.10. předložit zastupitelům konečný návrh cen. Pro stanovení tržních cen
byly osloveni 3 odhadci, ze kterých byl vybrán pan Walter Grzegorz
z Harrachova. Ten stanovil tržní cenu 1 m2 na 6422,50. Dále bylo provedeno
výběrové řízení realitní kanceláře, která prodeje zajistí. Nabídky podali
3 kanceláře – Správa bytů a domů Turnov, Krkonošská realitní kancelář
Jilemnice a TOP, realitní kancelář Jablonec nad Nisou. Z těchto nabídek byla
vybrána TOP, realitní kancelář i přesto, že nebyla nejlevnější. V její prospěch
byly především příznivé reference měst, kde již byty prodávali (Smržovka,
Jilemnice, Harrachov) a nabídka kompletní služby. Zastupitelstvo obce potom
po bouřlivém jednání a diskuzi stanovilo prodejní ceny bytů na 25% odhadní
ceny, ceny suterénních bytů budou na 20% odhadní ceny. S bytem se prodává
současně podíl na pozemcích a přípojkách inženýrských sítí. Průměrná cena
bytu je pak přibližně 95 tis. Kč. Před vlastním prodejem budou ještě byty
změřeny a naměřené plochy budou porovnány s údaji v nájemních smlouvách.
Cena bytu se bude odvíjet od nového změření.
Dále RO přijala několik žádostí o prodej obecních pozemků. Žádosti
byly řádně vyvěšeny na úřední desce a byly předloženy zastupitelům
k projednání. Zastupitelstvo obce všechny žádosti projednalo, schválilo či
zamítlo prodej a v případě prodeje stanovilo i cenu. V tomto čísle zpravodaje
je i zápis z jednání tohoto zastupitelstva, o bližších údajích je možné dočíst se
v tomto zápisu.
RO řešila na několikrát stížnost pana Janečka (v horní části obce) na to,
že obecní cesta je v současné době posunuta do jeho pozemku. Po dohodě, že
obec v současné době nemá peníze na přeložení cesty bylo radou
odsouhlaseno zřízení věcného břemene na právo chůze a jízdy ve prospěch
obce Poniklá za úplatu a na dobu určitou. Ačkoliv předložená smlouva
neobsahovala přílohy, které obvykle smlouva o zřízení věcného břemene musí
obsahovat (tj. geometrický plán), byla podepsána, neboť právní zástupkyně
pana Janečka vzala případná rizika se zamítnutím vkladu na sebe.
RO také zjistila, že Pozemkový Fond ČR prodal pozemky, na nichž
byla plánována výstavba garáží, soukromým osobám. Jsou to pozemky od
garáží směrem k mlýnu. Bylo provedeno místní šetření a zjištěno, že právě
vzhledem k různým vlastníkům nebude zřejmě možné garáže postavit, leda by
došlo k dohodě. Na dotaz jak je možné, že při prodeji nebyla oslovena obec,

která má podané žádosti, odpověděl PFČR, že se nejednalo o bezúplatný
převod a v tomto případě obec je žadatel, jako každý jiný. Navíc některé
převody byly v rámci náhradních restitucí. Vzhledem k zájmu o pozemky
v daném místě žádala obec PF znovu o prodej pozemku 402/1 (část hřiště)
a dále požádala TIBU o prodej pozemku 402/2 (také hřiště).
RO rozhodla o vynětí lokality 1/4 a 1/23 (pozemky nad panem
Vojtěchem Vondrou) ze změn č. 1, neboť sice pozdě ale přece přišlo
vyjádření z hlediska ochrany ZPF, které bylo v podstatě negativní
(doporučeno zmenšení lokality na cca 1/6). Dále byly přijaty další žádosti
o změnu územního plánu. RO nyní zjišťuje, zda by nebylo vhodnější
přepracovat plán podle nových směrnic. Nové pojetí územního plánu již
neřeší jednotlivé pozemky, ale označuje části území jako funkční celky, takže
není nutné provádět každou chvíli nové změny. O předložení cenového
návrhu na přepracování plánu byla již požádána firma SÚRPMO Hradec
Králové, která ÚP v Poniklé zpracovává.
Stále trvá problém neuzavřené dohody s panem Rychtářem o provozu
vleku na jeho pozemcích. RO nabídla možnost odkupu pozemků za cenu
zemědělských pozemků cca 60-70 tisíc. Pan Rychtář však stále trvá na ceně
400 tisíc nebo roční nájem 35 tisíc a není přístupný žádné jiné dohodě.
Bohužel při loňském zisku asi 30 tis. je požadovaný nájem pro obec
neakceptovatelný. Je nutné si také uvědomit, že pozemky pana Rychtáře tvoří
jen část používaných pozemků a v případě, že by obec souhlasila s nájmem 35
tisíc ročně, musely by odpovídající nájemní smlouvy uzavřít i s ostatními
vlastníky. Roční nájem by tak mohl být 150 – 200 tis. Kč.
RO také stanovila ceny jízdného pro letošní sezónu. Na základě
zkušeností z okolních vleků bylo rozhodnuto, že v letošní sezóně již nebudou
jízdenky na 10 jízd, ale jízdenky časové. Bude tedy možné zakoupit dopolední
jízdenku platnou od 9:00 do 13:00 za 100,- Kč dospělí /70,- Kč děti,
odpolední od 13:00 do konce provozu (16:00-17:00, dle viditelnosti) za
100,-/70,- Kč a celodenní jízdenku za 180,-/120,- Kč. Nadále se budou
prodávat jednotlivé jízdy za 12,-/8,- Kč.
RO se zabývala možností vybudování zasněžování, seznámila se
s různými systémy, jejich výhodami a nevýhodami. Zasněžování sjezdovky
v Poniklé je vzhledem k současné finanční situaci obce pouze výhledové,
přesto však si myslíme, že je vhodné mít konkrétní představu a případně
i zpracovaný projekt.
Přes léto povolila RO provoz rychlého občerstvení na koupališti, které
bylo požadováno návštěvníky areálu již v zimě. Po ukončení letní sezóny
vznesl vlastník hotelu pan Šír požadavek, aby RO propříště další provozovnu
nepovolila. RO s požadavkem souhlasí za předpokladu, že pan Šír zajistí

venkovní prodej vlastními silami, neboť letní sezóna ukázala, že venkovní
prodej je návštěvníky vítán.
RO provedla místní šetření u pana Runduse ve věci jeho stížnosti na
malý propustek pod místní komunikací u jeho domu. Byl vyhotoven odhad
nákladů na zvětšení propustku a předložen návrh rozpočtové změny pro
projednání na zastupitelstvu obce. Zastupitelé s navrhovanou rozpočtovou
změnou nesouhlasí a pověřili radu, aby zjistila průchodnost řešení, které
navrhuje pan Rundus, tj. prosekání propustku a snížení dna. Rada se
v současné době snaží zajistit posudek statika, zda toto řešení neohrozí
stabilitu mostku.
RO řešila prodloužení obecního vodovodu směrem k penzionu Klára.
Vzhledem k nedostatku vody v této větvi ale zatím napojení nedoporučuje.
V první fázi bude nutné celou větev posílit a jako možné řešení se ukazuje
propojení vodovodu z „Keříčku“. Tato záležitost bude dlouhodobější a bude
nutné ji včlenit do územního plánu.
RO se s odvoláním na územní plán vyjádřila negativně k několika
žádostem o vyjádření ke stavbě plotu okolo pozemků. Územní plán sice
stavbu plotu výslovně nezakazuje, pouze omezuje, ale výjimky se vztahují na
oplocení dvorků pro slepice, výběhu pro psa a podobně. Toto omezení je
v obcích v pásmu KRNAP obvyklé, neboť oplocení není součástí původní
krkonošské krajiny a do územního plánu se dostalo právě díky požadavkům
KRNAP.
RO bez problémů povoluje kácení stromů rostoucích mimo les, neboť
se v drtivé většině jedná o stromy náletové, suché nebo ohrožující
nemovitosti. Pouze musela opět zamítnout žádost pana Metelky o pokácení
dubu letního, který roste za hotelem Krakonošovo zátiší. Tento strom je
chráněný a obec ho nemůže nechat skácet. Bylo již vypracováno několik
posudků, které se shodují že jde o zdravý strom, který sousední nemovitost
neohrožuje.
RO shromažďuje materiály, které by mohly být užitečné při 650 výročí
vzniku obce. Možná někteří občané mají doma vhodné materiály. Pokud jsou
ochotni je zapůjčit, je možné se domluvit na obecním úřadu nebo s panem
Ing. Holubcem. Dále k příležitosti tohoto výročí již obec objednala u firmy
Velebný a syn vyšívaný prapor obce a obecní znak. Protože prapor a znak
budou stát cca 40000,-, doporučila rada vyhlášení veřejné sbírky, neboť se
domníváme, že obecní prapor je určitým symbolem obce a že mnozí občané
se budou rádi podílet na jeho pořízení. Vyhlášení sbírky potvrdilo rozhodnutí
zastupitelstva obce.
Tolik asi zprávy z rady a obce za poslední období.
místostarosta

ZÁPIS
ze 7. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 1.října 2003 v pohostinství Mádle od 17.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 12 členů zvolených zastupitelů.
Omluveni: Mgr. Vinklář, Ing. Polej a Ladislav Mikolášek.
Zapisovatelka: Jana Pičmanová
Ověřovatelé zápisu: Jan Řehořek a Jiří Udatný
Návrh na usnesení: Jaroslav Čížek
PROGRAM
1) Zahájení
2) Zpráva o činnosti rady obce od 23.června do 29.září 2003
3) Plnění rozpočtu obce k 30.červnu 2003
4) Účetní uzávěrka příspěvkových organizací k 30.6.2003 (MŚ, ZŠ)
5) Návrh rozpočtové změny
6) Přehled splátek ve volebním období 2003-2006
7) Přehled navrhovaných cen bytů v 1.vlně
8) Schválení Změny č. 2 ÚPSÚ Poniklá
9) Návrh zasněžovacího systému LV HOMOLE
10) Pozemky
11) Různé: Zástavní smlouva DPS, poplatek za TKO, veřejná sbírka
12) Diskuze
13) Návrh na usnesení a závěr

Ad 1) Zahájení
Veřejné zasedání zahájila paní starostka v 17.02 hodin
s konstatováním, že je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů a zasedání je
usnášeníschopné. Program byl vyvěšen na vývěsních tabulích a na úřední
desce obecního úřadu, obdrželi jej všichni zastupitelé. Dále byla jmenovaná
zapisovatelka, ověřovatelé zápisu a navrhovatel.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0

Ad 2) Zpráva o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Petr Plichta a je přílohou tohoto zápisu. Ke
zprávě nebylo žádných dotazů.
Hlasování: pro: 12 proti: 0 zdržel se: 0

Ad 3) Plnění rozpočtu obce k 30.červnu 2003 (v tis. Kč)
Příjmy:
Daň z příjmů FO ze ZČ
Daň z příjmů FO ze SVČ
Daň z příjmů FO z Kap.výnosů
Daň z příjmů práv.osob
Daň z příjmů za Obec Poniklá
DPH
Poplatek za likvidaci TKO
Poplatek ze psů
Bytové poplatky
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Splátky půjček od obyvatelstva
Referendum
Neinv.dotace ze SR
Ostatní neinv. dotace ze SR
Neinv.dotace od krajů-školství
Převody z vlastních fondů HČ
Stočné
Vodné
Předškolní zařízení
Základní škola
Školní jídelny
Knihovna
Zpravodaj
Kultura
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Příjmy z prodeje pozemků

plán
1450
750
100
1400
2300
500
13
50
1
25
20
350

228

140
330
460

1
22
1279
8
50

skut.
683
163
47
700
20
1110
386
16
44
0,3
14
10
190
63
29
114
75
3324
92
163
5
106
4
21
24
945
17
24
156

Pečovatelská služba
Příjmy z úroků

25

9
10

Příjmy c e l k e m

9370

8705

Výdaje
Komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Stočné
Mateřská škola
Základní škola
Školní jídelny
Knihovna
Místní rozhlas
Zpravodaj
Kultura
Ostatní zájmová činnost
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní plánování
Komunální služby
Svoz TKO
Pečovatelská služba DPS
Klub důchodců
Požární ochrana
Zastupitelstvo
Volby
Činnost místní správy
Služby peněžních ústavů
Fin.vypořádání minulých let
Platby daní a poplatků
Poskytnuté neinv.příspěvky
Uhrazené splátky
Ostatní tělovýchovná činnost
Výdaje c e l k e m

plán
100
129
250
650
350
550
200
15
15
25
15

skut.
56
32
85
674
766
2527
1
2
15
26
31
1
798
62
8
19
687
237
268
2
4
416
5
574
31
10
18
5
672
6
7369

1000
300
5
1507
500
338
30
620
1006
150

9370

Daňové rozpočtové příjmy byly k 30.6. plněny na 48,55%, což je dobrá
zpráva, že se plánovaný rozpočet plní. Nedaňové příjmy byly plněny na
74,70%, což je ještě lepší zpráva. Překročení těchto příjmů bylo uskutečněno

především neplánovaným prodejem obecních pozemků. Příjem 105 536,-Kč
na školství je přeplatek elektrické energie.
Obdržené dotace: 70 309,-Kč Úřad práce na veřejně prospěšná místa
(Šafránková, Šlambor, Gono, Hnyk, Čonka)
4 180,-Kč kompenzace KRNAP
3 323 628,-Kč dotace KÚ pro MŠ a ZŠ
29 200,-Kč dotace na referendum
Všechny dotace jsou přísně účelové a podléhají finančnímu vypořádání. Tyto
prostředky NEJSOU rozpočtovány, o tyto částky se rozpočet během roku
upravuje.
Výdaje: Na vodné a stočné od správce sítě VHS Richard Trkan Vrchlabí, se
účtují na kapitolu stočné a v měsíci prosinci se rozúčtují zvlášť na náklady za
vodné a za stočné (důvodem je zálohová fakturace v průběhu roku). Základní
škola obdržela od obce příspěvek pouze 90 000,-Kč, neboť náklady za koks
byly uhrazeny v prosinci 2002. Ve II.pololetí budou náklady na provoz ZŠ
podstatně vyšší. Od KÚ obdržela ZŠ dotaci 2 317 628,-Kč, MŠ 574 000,-Kč.
Vysoké náklady na pečovatelské službě představují úroky za hypoteční úvěr
ze 3,5 mil. Kč.
Rekapitulace: k 30.6.2003 příjmy celkem 8 704 931,-Kč
k 30.6.2003 výdaje celkem 7 368 810,-Kč
Hlasování: zastupitelstvo obce bere na vědomí.
Ad 4) Účetní uzávěrka příspěvkových organizací k 30.6.2003 – MŠ a ZŠ
Úkolem ZO je i schválení výsledovky a rozvahy zřízených příspěvkových
organizací, tj. základní a mateřské školy k datu 30.6. a 31.12. Oba výkazy
jsou k nahlédnutí u účetní paní Soukupové.
Zůstatek účtu mateřské školy k 30.6.2003 : 90 944,98 Kč.
Zůstatek účtu základní školy k 30.6.02003: 185 383,66 Kč.
Podrobnější zprávu podala na zasedání předsedkyně finančního výboru paní
Dana Kynčlová.
V diskuzi nikdo nevystoupil.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 5) Návrh rozpočtové změny
Pan Dalibor Rundus, který vlastní rekreační domek v Poniklé čp. 249,
se obrátil na obecní úřad se žádostí o zvětšení propusti pod místní komunikací
ppč. 3010 k.ú. Poniklá. První jeho nabídka byla, že svépomocí vybourá dno
propusti a zvětší tak dosavadní průtok ze stávajících 80 cm na 100 cm. Rada
obce se stavební komisí tento postup nedoporučila, neboť se předpokládá, že
by tímto zásahem utrpěla místní komunikace a náklady na její opravu již pan
Rundus hradit nebude.

Po zamítnutí tohoto řešení se pan Rundus opětovně domáhá
posouzení výpočtu 100leté povodňové vlny, poukazuje na ohrožení jeho
nemovitosti, považuje stav za havarijní a důrazně upozorňuje na povinnost
obce jeho majetek chránit.
Rada obce se opětovně zabývala jeho požadavkem 22.července a
rozhodla, že zjistí výši nákladů na přestavbu propusti pod místní komunikací
a podá zastupitelstvu k posouzení, zda je tato záležitost tak akutní, aby byla
hrazena neodkladně z rozpočtu obce. Pokud tak zastupitelstvo rozhodne, pak
ještě musí schválit, ze které kapitoly se částka na přestavbu propusti odebere
(viz výkaz o plnění rozpočtu k 30.6.03).
Předběžný rozpočet na úpravu propusti pod místní komunikací 3010
k.ú. Poniklá je vypočítán na 139 200,-Kč včetně DPH (projektant
CHALUPA-RVES, a.s., Vrchlabí).
Pan Dalibor Rundus byl na jednání zastupitelstva obce přizván.
Po seznámení s projednávaným bodem se přihlásil o slovo pan
Ing. Holubec, který upozornil, že toto není jediná propust v obci,
problematika je větší, nemůžeme tady mávnout rukou o rozpočtové změně
a doporučil, aby se tento bod přesunul v rámci programu až po projednání
bodu o stanovení cen privatizovaných bytů. Změnu projednávaného programu
odůvodnil tím, že na zasedání přišli téměř všichni zájemci o koupi bytů a tato
problematika je důležitější.
Paní starostka dala hlasovat o přesunutí této problematiky do bodu
„Různé“ a bod č. 7 projednávat ihned.
Hlasování: pro: 11
proti: pan Řehořek zdržel se: 0
Ad 7) Přehled navrhovaných cen bytů v 1.kole
Paní starostka seznámila přítomné z jakých podkladů se vycházelo při
stanovení ceny jednotlivých bytů. Bylo zadáno vypracování znaleckého
posudku panem Walterem Grzegorzem, tedy stejným znalcem, který
posuzoval i byty v panelovém domě v roce 1997. Celkem podstatným
rozdílem v ocenění stávajících bytovek je fakt, že v ceně NENÍ započten
stavební pozemek, přilehlé pozemky a ani vodovodní a kanalizační přípojky.
Základní cena za 1 m2 podlahové plochy byla vypočtena na 6 422,54 Kč.
V přehledech cen bytů, které zastupitelé obdrželi, jsou vypočteny ceny při
stanovení ceny za 20, 25 nebo 30% z celkové výše. Rada obce na svém
posledním jednání navrhovala 25 – 30% (panelák byl 25%). V další diskuzi je
seznámila se stanoviskem České spořitelny, vůči které jsou bytovky
zastaveny. Česká spořitelna prozatím neurčuje a nepožaduje za jakou výši by
obec měla byty prodávat, ale tento prodej umožní. Jak bylo již ZO schváleno,
výnos z prodeje bytů bude použit na úhradu splátek u tohoto peněžního

ústavu. Ceny bytů mohou být rovněž stanoveny dohodou mezi nájemcem
a pronajímatelem. Přečetla ceny všech 62 prodávaných bytů, a to v návrhu za
20 a 25%.
V dalším návrhu byla zastupitelstvem odsouhlasena a připuštěna
diskuze přítomných nájemníků.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Pan Ing. Holubec se pozastavil u stanovení ceny bez pozemků
a dalšího příslušenství a namítal, že nemůžeme srovnávat ceny panelákových
bytů a ceny bytovek. Navrhuje stejné podmínky jako u prodeje panelákových
bytů.
Pan Řehořek navrhuje ponechání parcely u čp. 273 a 274 obci, ať již
pro vybudování hřiště či výstavbu nových bytů. Odprodej bytů za 25%
z celkové ceny mu připadá přijatelný.
Pan Čížek předložil návrh na snížení ceny bytů v I.nadzemním
podlaží, ostatní za 25%, pokud by nájemník neměl na zaplacení, pak rozložení
splátek do 3 let.
Ing. Plichta zjišťoval možnosti dosahu na nejrůznější půjčky,
hypoteční úvěr pro pořízení bytu se poskytuje až od 300 000,-Kč, neboť se již
nepředpokládá, že cena bytu bude nižší. Půjčky do 100 000,-Kč nabízí již
téměř každý peněžní ústav.
Pan Patočka chápe, že obec prodává byty z finančních důvodů, neboť
dluh obce odhaduje na cca 11 mil. korun. Pochybuje o tvrzení, že obec na
byty doplácí, když podle svého zjištění si převedla na svůj účet prostředky ze
správy bytů. Dále vypočetl, kolik obec získá za vybrané nájemné a konkrétně
upozornil na stavební stav objektu ve kterém bydlí. Největší položkou, cca
200 000,-Kč je bude stát opravy střechy. Obec žádné opravy neprováděla
a byty získala od Seby téměř zadarmo. Chtěl by vědět, jakou částku obec
zaplatila v posledních letech jenom na úrocích. V dalším vystoupení pak
navrhoval prohlídku všech bytů a poukázal na rekonstrukci bytu pana
Janečka, na který se podle sdělení ŠAZu vynaložilo téměř 106 tisíc korun.
Paní Pičmanová se nad tvrzením, že obec si ponechává nájemné pro
vlastní potřebu, pozastavila, neboť byla jako zastupitel ujišťována, že nájmy
byly proinvestovány do bytů.
Paní Kadavá navrhuje odprodat byty za 20% v suterénu a za 25%
ostatní. Doporučovala by, aby bytová komise všechny prodávané byty
jednotlivě prohlédla.
Po kritice pana Nováka, Patočky, Volejníka, Janečka, Devátého a paní
Petrové, že se po dobu správy pan Šafránka nic nedělalo, že bytový fond je
velice zchátralý, se do diskuze přihlásil pan Josef Zemánek, který dříve

ve firmě ŠAZ pracoval. Odmítl tvrzení, že se nic na bytech nedělalo, naopak
veškeré vybrané nájemné se dále použilo na jejich opravy.
Pan Vlastník prohlásil, že stát i obec jsou špatní hospodáři a proto
obec nabízí toto hospodaření do osobního vlastnictví. Zná osobně dvě realitní
kanceláře, které projevily zájem na odkoupení bytového fondu v Poniklé.
Pokud by se tak stalo, pak bude i výše nájemného podstatně jiná.
Pan Čížek se pozastavil nad tak velikou kritikou Správy bytového
fondu pana Josefa Šafránka, neboť je již druhé volební období v zastupitelstvu
obce a po tu dobu na firmu ŠAZ žádnou kritiku neslyšel. Zeptal se
nájemníků, kolikrát se se zástupcem firmy sešli, kolik měli schůzí. Stěžovat si
najednou tady již nemá opodstatnění. Panelák se s firmou ŠAZ rozešel
a naopak bytovky měly k němu důvěru a jeho správu si ponechaly dodnes.
Pan Řehořek se vyjádřil k dnešní veliké účasti občanů na jednání
zastupitelstva a přímo se zeptal, jak často se účastní veřejných zasedání, proč
si své zástupce nehlídají. Přijít na zastupitelstvo jednou za 8 let a pak si
stěžovat je již pozdě.
Pan Janeček se zeptal pana Patočky, kde získal údaje o výši nákladů
vynaložených na opravu jeho bytu, když to není pravda a dále kritizoval
zastupitele, že nejsou na jednání připraveni. Sám na schůze nechodí, ale za
současnou situaci je někdo zodpovědný a teď nájemníkům prokazuje obec
milosti a prodává byty. Požaduje, aby podmínky pro prodej byly stejné jako
v roce 1997.
Pan Petr Vinklář se zeptal, proč správa bytů nezůstala panu Obešlovi.
Paní starostka odpověděla, že sami nájemníci požadovali, aby správu
bytů byla prováděna místními občany z důvodu nižších nákladů na jednu
spravovanou bytovou jednotku. Proto se v zastupitelstvu schválila místní
firma ŠAZ. Panelák ji však odmítl.
Paní Petrušková připomněla, že na každé bytovce se prováděly jiné
opravy, konkrétně na jejich bytovce není opravena střecha. Zeptala se, zda se
přihlíželo ke stavu jednotlivých domů.
Ing. Plichta odpověděl, že stav domů je zohledněn v přiznané slevě.
Po dalších diskuzních příspěvcích a při hluku v jednacím sále byl
navrženo přistoupit ke hlasování o ceně bytů.
návrh (pan Čížek):
15% za byt v 1.nadzemním podlaží včetně pozemků a přísl.
20 % za ostatní byty včetně pozemků a příslušenství
II.
návrh (Ing. Plichta)
20% za byt v 1.nadzemním podlaží včetně pozemků a přísl.
25% za ostatní byty včetně pozemků a příslušenství
Hlasování I.návrh:
I.

pro: Čížek, Udatný, Ing. Holubec, Hnyk, Nechanický
proti: Kadavá, Holubec M., Ing. Plichta, Kynčlová, Kavánová, Pičmanová,
Řehořek
Hlasování: II.návrh:
pro: Kadavá, Holubec M., Ing. Plichta, Kynčlová, Kavánová, Pičmanová,
Řehořek
proti: Čížek, Udatný, Ing. Holubec, Hnyk, Nechanický
Tyto návrhy nebyly přijaty.
Schůze byla přerušena na 15 minut.
Po přestávce vysvětlil Ing. Plichta, že v ceně prodávaných bytů je obsažena
i cena za podíl na stavebním a přilehlém pozemku a cena za veškerou
infrastrukturu. Pokud by se toto příslušenství mělo ocenit, vzroste úměrně
i cena za byt. Rovněž Ing. Holubec vysvětlil, že stavební pozemek je
v Poniklé za 50,-Kč/m2 a cena louky dle bonity. Ve druhém kole schvalování
ceny bytů se hlasovalo opět podle výše předložených návrhů pana Čížka
a pana Ing. Plichty.
Hlasování I. návrh:
pro: Čížek, Udatný, Hnyk
proti: Kavánová, Ing. Plichta, Pičmanová, Kynčlová, Holubec, Řehořek,
Ing. Holubec, Kadavá
zdržel se: Nechanický
Hlasování II.návrh:
pro: Kavánová, Ing. Plichta, Pičmanová. Kynčlová, Holubec, Řehořek, Ing.
Holubec, Kadavá
proti: Čížek, Udatný
zdržel se: Nechanický, Hnyk
Byl přijat II. návrh, tj. 20% z celkové ceny bytu za byt v 1.nadzemním
podlaží, 25% z celkové ceny bytu za ostatní byty v čp.: 263, 264, 271, 272,
273, 274, 275, 276 a 277
Ad 6) Přehled splátek ve volebním období 2003 – 2006
Dluh firma

Původní
Výše

Jana Janda DPS 228
Penále Janda
119
Zdeněk Šír-kanál 468

Splátky v roce v tisíci Kč
2003 2004 2005 2006

Zbývá

120
0
120

0
119 ?
0

108
0
120

0
120

0
108

Penále Šír

0

0

0

0

Česká spořitelna:
Invest. úvěr-kanál 1600
Úrok

240
66

240
50

240
34

300
16

0
0

Hypotéka DPS
Úrok

3500

60
215

65
211

120
205

240
195

3015
650

Refinanční záruka 1718
Úrok

60
113

60
109

240
99

360
79

998
119

2451

15
77

360
143

360
119

240
100

1476
278

Půjčka Kässbohrer 708
Odměna půjčka

0
12

0
35

240
29

240
17

228
6

Vratka
dotace chodníky
Penále chodníky

258 ?
258 ?

0
0

0
0

0
0

0
0

873
741

953
548

1320
486

1488
407

7003

Refinanční úvěr
Úrok

Celkem

114

114 ?

Komentář: Z uvedeného přehledu zastupitelstvo obce snadno zjistí, že
i v tomto volebním období budeme šetřit. Částky uvedené s otazníkem nejsou
prozatím natolik akutní, neboť je nesplácíme, u dotace na chodníky není zatím
ministerstvem financí rozhodnuto, zda bude dotace prominuta či ji musíme
vrátit i s penalizací. Jednou z nadějí, že se výše uvedený přehled změní, je
předpoklad prodeje bytů a tím i předtermínové splácení úvěrů České
spořitelny. Doplatit se může (podle podmínek uzavřených smluv) investiční
úvěr na kanalizaci a oba refinanční úvěry. Hypoteční úvěr na dostavbu Domu
s pečovatelskou službou ve výši 3,5 mil korun, dle smlouvy předčasně splatit
nelze.
Diskuze: Ing. Holubcovi se zdá částka úroků za refinanční úvěr ve výši 77 tis.
korun nízká.
Zastupitelstvo obce bere předloženou zprávu na vědomí.
Ad 8) Schválení Změny č. 2 ÚPSÚ Poniklá

Souborné stanovisko č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá bylo
o prázdninách podepsáno všemi 15 zastupiteli. Poslední tečkou je
odsouhlasení v zastupitelstvu obce. Tedy dnem konání ZO je změna č. 2
definitivně schválena. Jednalo se o dvě změny:
1. přístavba domu čp. 31 – kolna na nářadí,
2. stavba autoservisu s obytným podlažím .
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 9) Návrh zasněžovacího systému LV Homole
Obecní úřad zadal firmě Ing. Michal Hošek Jilemnice zpracování studie na
zasněžování pouze v dolních dvou třetinách lyžařského vleku HOMOLE.
Celý návrh je k dispozici na obci. Důvodem jsou sklonové poměry sjezdovek
v dolních části, kde je výrazně vyšší sklon terénu. Dalším důvodem jsou
finanční náklady. Zdrojem vody pro zasněžovací systém by bylo možné
využít koupaliště. Podzemní rozvod je navržen jednak podél lyžařského vleku
a jednak v nejprudší části sjezdovky.
Pro nízkotlaký zasněžovací systém se ve studii počítá s 1 ks sněhového
kanonu typ ARECO Supersnow (26 kW) a 1 ks tyčového kanonu (5 kW).
Důvodem této kombinace je větší výkon sněhového kanonu s ventilátorem a
možnost usměrnit proud vyráběného sněhu při nepříznivých povětrnostních
podmínkách. Doba zasněžování závisí na výkonu čerpací stanice a
dopravovaném množství vody, dále na převládajících klimatických
podmínkách (teploty a vlhkosti ovzduší), na výkonu kanonů, teplotě vstupní
vody a odnosu sněhu větrem. Předpokládaná doba k zasněžení tj, cca 6900 m3
při teplotě –10 C a při max. výkonu kanonů je vypočtena na cca 100 hodin.
Pro vysokotlaký zasněžovací systém studie navrhuje 3 ks tyčových kanonů
typ GEMINI ECO (15 kW). Nevýhodou oproti nízkotlaké variantě je
poloviční výkon tyčového kanonu. Výhodou je výroba technického sněhu bez
spotřeby elektrické energie. Předpokládaná doba k zasněžení zájmové plochy
při teplotě –10 C a max. výkonu kanonů je vypočtena na cca 130 hodin.
Oba zasněžovací systémy jsou závislé na odběru vody z čerpací stanice
a trubním rozvodu vody potrubím o průměru 10 cm. Čerpadlo o výkonu 45
kW. Pro rozvod elektřiny je navržen hliníkový napájecí kabel, který je
pokládán do stejného výkopu jako potrubí.
Pro vysokotlaký zasněžovací systém musí být navíc vybudována
kompresorovna pro výrobu stlačeného vzduchu (příkon 15 kW) a trubní
rozvod vzduchu, který se pokládá do stejného výkopu.
Všechna přípojná místa na podzemních rozvodech vody a vzduchu jsou
v podzemních šachtách.
Návrh ceny nízkotlakého zasněžovacího systému:
2 854 000,--Kč
Návrh ceny vysokotlakého zasněžovacího systému:
3 015 000,--Kč

Nabídka na zpracování projektové dokumentace k územnímu řízení:
34 000,--Kč
Nabídka na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení:
57 500,--Kč
Otázka pro zastupitele: Budeme uvažovat o zasněžování? Začneme se
zadáním vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení v letošním
roce? (Z rozpočtu to znamená náklad 34 000,-Kč, který by byl uhrazen
z hospodářské činnosti).
Diskuze: Pan Řehořek navrhuje, z důvodu finanční situace obce, zadání
odložit.
Hlasování: pro: 5
proti: 7
zdržel se: 0
Ad 10) Pozemky
Manželé Bohumil a Kamila Hojní mají již několik let žádost o odprodej
parcely č. 141 v k.ú. Přívlaka. I když žádost byla již jednou ZO odsouhlasena,
přesto se zde objevil problém se studní, která na tomto pozemku byla
vybudována manželi Hojnými a Brandovými. Brandovi se vůči prodeji
ohradili a konečný výsledek jednání ze dne 12.srpna t.r. je takový, že bude
z parcely č. 141 odměřena geometrickým plánem ta část pozemku, na kterém
je studna s vodovodní přípojkou pro manžele Brandovi. Manželům Hojným
pak bude odprodán zbytek ppč. 141. Cena pozemku byla stanovena na
20,-Kč/m2, neboť se jedná o parcelu sousedící s rekreačním objektem
manželů Hojných. Na pozemku jsou ovocné keře a stromy, svažitost pozemku
je mírná. Manželé Hojní žádají o slevu na 5,-Kč/m2.
(od 27.8.2003 je opět všechno jinak, neboť při odměřování parcely, na kterém
jsme se dohodli 12.8.2003 již paní Hojná změnila své stanovisko a předem
dohodnuté zamítla. Firma GEOP tak přerušila zadanou objednávku). Manželé
Hojní byli na jednání zastupitelstva pozváni.
V diskuzi vystoupila paní Hojná s požadavkem, že nejprve musí znát cenu za
pozemek a teprve potom by se měla parcela odměřovat. Má obavy, že by
musela zaplatit geometrický plán. S manželem jsou důchodci a musí počítat
s každým vydáním. Cena 20,-Kč/m2 se jim zdá přemrštěná, a proto na
základě doporučení paní starostky požádala zastupitelstvo o slevu. Dále paní
Hojná sdělila, že za pozemek, který po 30 let udržovala, by ji obec měla ještě
zaplatit. Pan Ing. Holubec potvrdil, že skutečně prohlásil, že na zmíněném
pozemku nemá obec žádný zájem, ale domnívá se , že část pozemku je vedena
jako stavební. A pokud nedošlo ještě k prodeji tohoto pozemku, pak problém
začal od okamžiku, kdy se v sousedství pan Branda přihlásil o věcné břemeno
vedení vodovodní přípojky . Paní starostka ještě doporučila uzavření nájemní
smlouvy, pokud pozemek neodkoupí. Pan Řehořek by pozemek, který přímo
navazuje na nemovitost za 20,-Kč koupil. Pan Vlastník doporučuje paní

Hojné, pokud se jí cena zdá vysoká, aby ho nekupovala. Konečný návrh ceny
je 20,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 11
proti: 0
zdržel se: Čížek
Ve věci zachování hřiště u Jizery pro potřeby obce byla oslovena a.s. TIBA
Dvůr Králové nad Labem a požádána o odprodej části parcely č. 402/2 v k.ú.
Poniklá /druhá část je Pozemkového fondu ČR/. Společnost odepsala, že bude
o eventuelním odprodeji bude jednat na valné hromadě během měsíce září.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Pan Milan Janata z Poniklé čp. 191 žádá o odkoupení obecního pozemku č.
256/1 v k.ú. Poniklá. Jedná se o pozemek před domem manželů Patočkových
(nad panem Josefem Palasem). V Územním plánu byl pozemek navržen
k zástavbě rodinnými domky, avšak z důvodu vedení vysokého napětí byl
z plánu vyřazen. Stanovisko RO je pozemek neprodávat, neboť je to jeden
z posledních hodnotných pozemků ve vlastnictví obce. Přeložení vedení VN
je možno kabelem do země. Diskuze neproběhla a zastupitelstvo se přiklání
ke stanovisku rady obce.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Paní PhDr. Jarmila Rollová žádá odkoupení ppč. 783/2 a 784/2 v k.ú. Poniklá
(Zabylý). Jsou to parcely přímo sousedící s rekreačním objektem, který
vlastní. Sami vlastníci nemají kolem objektu ani 1 m2 pozemku. RO
doporučuje odprodej, kterým nebude bráněno v užívání přilehlých a
sousedících nemovitostí. Diskuze neproběhla. Zastupitelstvo ctí doporučení
rady obce a potvrzuje cenu 20,-Kč/m2.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Pan Vojtěch Vondra Poniklá 242 žádá o odkoupení ppč. 548/1 o výměře 4377
m2 nebo o odkoupení ppč. 547/1 o výměře 8848 m2 v k.ú. Poniklá (Chřiby).
Oba pozemky nyní obhospodařuje Hospodářské družstvo Krakonošův ranč a
platí nájemné. RO prozatím odprodej nedoporučuje z důvodu vytvoření
možných problémů dosavadnímu nájemci. Diskuze neproběhla. Zastupitelstvo
potvrzuje doporučení rady obce.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 11) Různé:
1:
Byl otevřen bod č. 5 programu, který byl na základě rozhodnutí
zastupitelů posunut do tohoto bodu. Slovo dostal pan Dalibor Rundus, který
hned zpočátku upozornil, že se jeho žádost neřeší od roku 1996. Může doložit
veškerou korespondenci, kterou na obecní úřad zaslal, ale nikdy nedostal

odpověď. S rekonstrukcí místní komunikace se silnice zvedla a tvoří nyní
přehradu. Při povodni měl zatopeny sklepy a nikomu by to nepřál. Je mu líto,
že musel jet 150 km, aby se dostal na řadu až téměř poslední.
Pan Řehořek se snažil vysvětlit, že nové zastupitelstvo není
s případem obeznámeno a o tomto problému se dozvěděl až dnes.
Pan Ing. Plichta panu Rundusovi oponoval, že v případě propusti to
byla první stížnost, kterou se rada obce i stavební komise zabývala.
Pan Čížek v této věci jenom poznamenal, že 140 tisíc korun na
přestavbu propusti není pro obec malá částka.
Pan Rundus zná levnější způsob jak zvětšit propust na 1 m pro průtok
potoka při jarním tání, avšak odmítá odpovědnost z případné potrhání či
propadnutí silnice. Posudek statika rovněž hradit nebude.
Ing. Holubec se ohradil vůči nařčení pana Runduse, že se při povodni
v roce 2000 vůbec o jeho objekt nezajímal, naopak mohou potvrdit všichni
majitelé objektu v okolí Jizery, že se obec snažila všem pomoci. Že nastal
tento problém i na Ponikelském potoce, s tím nikdo nepočítal, právě tak i na
Dolském potoce v Nové Vsi. Potok je ve správě KRNAP, který se
k propustím ani jiným stavbám na toku nehlásí. Navrhuje radě obce, aby ve
spolupráci s panem Rundusem projednali návrh na přírodní pažení se správou
KRNAP.
Hlasování: pro: 9
proti: Kavánová
zdržel se: Kynčlová,
Řehořek
2: Zástavní smlouva k nemovitosti uzavřená podle § 156 a násl. Zákona č.
40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zástavní věřitel
– Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj. Zástavce – Obec Poniklá.
Zástavní věřitel poskytl zástavci dotaci ve výši 15 400 000,-Kč na výstavbu
Domu s pečovatelskou službou. K zajištění této pohledávky se zástavce
zavazuje, že nepřevede po dobu 20 let ode dne kolaudace stavby bez souhlasu
zástavního věřitele zástavu na jinou osobu, nezastaví zástavu další osobě,
zajistí pojištění zástavy, zdrží se všeho, čím by zástava byla zhoršena na újmu
zástavního věřitele. Jak je známo, dostavba DPS byla doplacena hypotečním
úvěrem ve výši 3,5 mil.Kč a podmínkou ČS bylo zastavení nemovitosti. Tedy
DPS je již zastavena vůči ČS, s čímž souhlasil i Okresní úřad Semily, přes
který se dotace na DPS vyřizovala. Nyní již nezbývá, než zástavu vůči věřiteli
podepsat a zapsat na Katastrálním úřadě v Jilemnici jako zástavu další. Sice
tím budou porušena pravidla pro přidělení dotace, ale v současné době
neznáme jiné řešení.
Diskuze: Pan Ing. Holubec nesouhlasí se zástavou, ale po vysvětlení, že obci
nic jiného nezbývá, jinak musí navrátit dotaci i s penalizací připustil, že

podepsání smlouvy je nezbytné, avšak je zapotřebí ihned jednat s Českou
spořitelnou o zrušení zástavy vůči peněžnímu ústavu.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
3: Dopis paní Hany Matějkové ve věci snížení místního poplatku za svoz a
zneškodnění odpadu (viz kopii dopisu). Stávající vyhláška neumožňuje
nikomu žádnou úlevu. Je na zastupitelstvu obce, zda se bude zabývat jedním
případem a bude navrhovat novou vyhlášku.
Diskuze: paní starostka upřesnila požadavek, neboť od doby obdržení
písemného materiálu se situace změnila. Rekreační domek je ve
spoluvlastnictví dvou majitelů. Druhý spoluvlastník uhradil poplatek za odpad
pro letošní rok a dále požádal obec, aby zasílala poplatek na uvedenou adresu.
Tím se žádost paní Matějkové odkládá.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
3: Vyhlášení veřejné sbírky dle zákona č. 117/2001 k příležitosti 650.výročí
vzniku obce Poniklá. Účelem sbírky je získání prostředků na zhotovení
obecního praporu, obecního znaku a Pamětního listu obce. Sbírka musí být
schválena v ZO a postoupena k vyřízení na Krajský úřad Libereckého kraje.
Veřejná sbírka bude zahájena 1.prosince 2003 a ukončena 31.května 2004.
Forma příspěvků bude peněžitá na zvláštní účet obce. Diskuze neproběhla.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
4: Návrh na odprodej hliníkového žebříku ve vlastnictví obce. Žebřík
nevyhovuje požadavkům Inspektorátu bezpečnosti práce pro provádění prací
na veřejném osvětlení. Žebřík byl pořízen za 6 037,-Kč v roce 1997, je 9 m
dlouhý, výsuvný. Navrhovaná cena pro odprodej byla vyvolána na 3 000,-Kč.
Hlasování: pro: 12
proti: 0
zdržel se: 0
Ad 12) Diskuze:
Pan Simonides a paní Dančová z čp. 43 Poniklá oslovují zastupitelstvo
s problémem nedostatku pitné vody. Minulým zastupitelstvem bylo přislíbeno
prodloužení vodovodního řadu od lávky (pan Fišera) v rámci celkové
rekonstrukce silnice I. třídy I/14 v úseku Poniklá – Horní Sytová. Ptají se, zda
je obec informována o termínu realizace této rekonstrukce a kdy se dočkají
vodovodu. Jsou ochotni potřebné finanční prostředky sdružit společně
s ostatními žadateli v této lokalitě. Paní starostka odpověděla, že termín
rekonstrukce silnice I/14 je naplánován Krajským úřadem Liberec v úseku let
2005 – 2006.

USNESENÍ
ze 7.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 1.října 2003 v pohostinství Mádle
ZO bere na vědomí:
- ZO bere na vědomí návrh rozpočtové změny týkající se přestavby propusti
pod místní komunikací 3010 k.ú. Poniklá v odhadnuté výši 140 000,-Kč.
- ZO bere na vědomí přehled zadluženosti obce ve volebním období 20032006.
- ZO bere na vědomí přehled navrhovaných cen prodávaných bytů v
1.prodejní vlně.
- ZO bere na vědomí návrh zasněžovacího systému lyžařského areálu
Homole.
- ZO bere na vědomí plnění rozpočtu obce k datu 30.6.2003.
Schvaluje:
- ZO schvaluje zprávu o činnosti rady obce za období od 23.7. do 29.9.2003.
- ZO schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Mateřská škola
Poniklá k 30.6.2003.
- ZO schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace Základní škola
Poniklá k 30.6.2003.
- ZO schvaluje Změnu č. 2 Územního plánu sídelního útvaru Poniklá.

- ZO schvaluje cenu bytů v 1.prodejní vlně za 25% výše znaleckého
posudku s tím, že byty v I.nadzemním podlaží budou prodávány za
20% výše znaleckého posudku (čp.: 263, 264, 271, 272, 273, 274, 275,
276, 277).
- ZO schvaluje prodej pozemkové parcely č. 141 v k.ú. Přívlaka manželům
Bohumilu a Kamile Hojným, Benátky nad Jizerou 4, za cenu 20,-Kč/m2.
- ZO schvaluje odkoupení části pozemku č. 402/2 k.ú.Poniklá z majetku
TIBA, a.s., Dvůr Králové nad Labem.
- ZO schvaluje prodej pozemkových parcel č. 783/2 a 784/2 v k.ú. Poniklá
paní PhDr. Jarmile Rollové, Dvouletky 2627/15, Praha 10, za cenu
20,-Kč/m2.
- ZO schvaluje podepsání Zástavní smlouvy k nemovitosti čp. 432 pro
zástavního věřitele Česká republika, ministerstvo pro místní rozvoj i přesto, že
je tato nemovitost zatížena již zástavou vůči České spořitelně, a.s.
- ZO schvaluje vyhlášení veřejné sbírky za účelem zřízení obecního praporu,
znaku a Pamětních listů u příležitosti 650 let vzniku obce.

- ZO schvaluje odprodej hliníkového žebříku za vyvolávací cenu 3 000,-Kč.
Zamítá:
- ZO zamítá zařazení rozpočtové změny ve výši 140 000,-Kč pro přestavbu
propusti pod místní komunikací 3010 v k.ú. Poniklá.
- ZO zamítá odprodej pozemkové parcely č. 256/1 v k.ú. Poniklá panu Milanu
Janatovi z Poniklé čp. 191.
- ZO zamítá odprodej pozemkové parcely č. 548/1 a 547/1 v k.ú. Poniklá panu
Vojtěchu Vondrovi z Poniklé čp. 242.
Odkládá:
- ZO odkládá zadání vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení
pro systém nízkotlakového zasněžování areálu Homole.
Pověřuje:
- ZO pověřuje starostku obce jednáním s Českou spořitelnou, a.s., o zrušení
zástavního práva k nemovitosti čp. 432 (DPS).
- ZO pověřuje radu obce spoluprací s panem Daliborem Rundusem,
Hrabákova 8975/12, Praha 4, ve věci řešení propusti pod místní komunikací č.
3010 k.ú. Poniklá.
- ZO pověřuje radu obce řešením vodovodního řadu k nemovitosti čp. 43
Poniklá a dalším nemovitostem v dané lokalitě.

Ponikelské výročí
Ve čtvrtek 9.října se poprvé sešla část zastupitelů se starostou Sboru
dobrovolných hasičů Poniklá. Důvod? Předběžné stanovení rozměrů oslav
650.výročí od první písemné zmínky o obci Poniklá a 120.výročí založení
Jednotky Sboru dobrovolných hasičů Poniklá.
Bylo zkonstatováno, že je objednáno pořízení slavnostního praporu,
znaku obce a historických pohlednic. Další program byl nastíněn pouze
rámcově, neboť zajištění oslav je svázáno omezenými finančními prostředky.
Předběžný termín zveřejňujeme hlavně pro přátele a rodáky obce, aby si
mohli v tyto dny naplánovat cestu a zajistit ubytování. Je to 21. a 22.srpen
2004.

Při této příležitosti oslovujeme všechny občany, kterým je obec
Poniklá milá, aby nám pomohli svými nápady a zkušenostmi. Vítáme
všechny dobré myšlenky a ochotu pomoci s programem po oba dny.
Srdečně děkujeme.
starostka

Zachování dopravní obslužnosti
Svazek obcí Jilemnicka, ve kterém je zapojena i obec Poniklá, odeslal
Libereckému kraji (Ing. Miroslavu Machovi, členovi Rady kraje) následující
text dopisu:
Vážený pane radní,
na zasedání Svazku obcí Jilemnicko dne 25.9.2003 byla přednesena
informace o projednávání „Projektu optimalizace dopravní obslužnosti
Libereckého kraje“. V tomto dokumentu je pod bodem 3.7.3 „Návrh pro
České dráhy“ kromě jiného navrženo i zrušení tratě O42 Martinice
v Krkonoších – Rokytnice nad Jizerou. Zdůvodnění tohoto návrhu však
v dokumentu chybí.
Vzhledem k tomu, že se jedná o trať procházející téměř celým
územím regionu, která je využívána jak pro základní dopravní obslužnost, tak
i v oblasti turistiky, chtěli bychom znát další postup při projednávání,
schvalování a případné aplikaci dokumentu. Pokud by byl přijat v této
podobě, upozorňujeme, že je v přímém rozporu s projednávaným ÚPVÚSC
LK, který s touto tratí počítá v rámci projektu „Regiotram“.
Vážený pane radní, věříme, že návrh na zrušení tratě 042 je jen jednou
z možností a že bude nalezeno řešení, které umožní tuto trať začlenit do
dopravního systému kraje.
Ing. Jan Jindra, předseda svazku
Víte, že dopravní obslužnost obyvatel v Poniklé je zajištěna
- ve všední den 24 spoji vlakovými a 44 spoji autobusovými?
- v sobotu 14 spoji vlakovými a 14 spoji autobusovými?
v neděli 20 spoji vlakovými a 18 spoji autobusovými?

Obec Poniklá

OZNÁMENÍ
O VYHLÁŠENÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY
Obec Poniklá, zastoupená starostkou, paní Květou Kavánovou,
nar. 17.července 1950,
bytem Poniklá 267, 512 42 Poniklá

VYHLAŠUJE
na základě zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých
zákonů (zákon o veřejných sbírkách) a zákona č. 128/2000 Sb., o obecním
zřízení, ve znění pozdějších předpisů,

veřejnou sbírku
za účelem získání finančních prostředků

na pořízení slavnostního praporu,
znaku obce Poniklá a Pamětních listů
u příležitosti 650.výročí vzniku obce Poniklá
Záměr vyhlášení veřejné sbírky byl projednán radou obce Poniklá dne
1.září 2003 a v zastupitelstvu obce schválen dne 1.října 2003 pod číslem
usnesení 119. Veřejná sbírka se koná na území obce Poniklá.
Zahájení sbírky: 1. prosince 2003

Ukončení sbírky: 31.května 2004

Způsob konání veřejné sbírky:
Shromažďování finančních příspěvků na založený účet u České
spořitelny v Jilemnici

číslo 020036-1263092319/0800
Dárci mohou svoje finanční příspěvky zasílat přímo na založený účet nebo je
složit v hotovosti na Obecním úřadu v Poniklé.
Informace na telefonu 481 585133, 481 585981

V Poniklé dne 1.října 2003.

starostka obce Květa Kavánová

Ohlédnutí za naší letní činností
Léto sotva skončilo a pro SATORI nastávají Vánoce. Už od září jsme
začali nacvičovat skladby pro naše tradiční adventní koncerty. Ale než se
pustíme plnými silami do předvánočních zkoušek, chtěli bychom se s vámi
podělit o naše dojmy z letních vystoupení. Oproti minulým rokům jsme toho
stihli více. Nejenže se zvýšil počet našich jarních vystoupení v blízkém okolí,
ale se svými koncerty jsme opustili i náš region a vystoupili jsme ve Světlé
nad Sázavou, ve Svojanově, měli jsme dva pouťové koncerty v Poniklé
a Držkově. Na těchto akcích jsme získali i nabídky na další vystupování
v jiných místech naší republiky. Potěšily nás ohlasy lidí, které jsme oslovili
svým repertoárem, ale i názory odborníků na úroveň našeho projevu.
Naše poslední vystoupení proběhlo v sobotu 4.října. Byli jsme
pozváni na celostátní přehlídku sokolských pěveckých sborů do Jihlavy (koho
to překvapí, vězte, že všichni členové sboru včetně vedoucího jsou členy
místní organizace Sokol). Toto setkání sborů z celé republiky bylo pro nás
nejen příjemným zážitkem, ale i cennou zkušeností. Měli jsme možnost
vyslechnout si různé soubory a porovnat se s nimi. Celá akce byla výborně
organizována a připravena, takže vše proběhlo v přátelské a milé atmosféře.
Při závěrečném hodnocení jsme byli odbornou komisí (jejíž členové byli
z ministerstva kultury), označeni za nejlepší ze zúčastněných devíti sborů.
Toto hodnocení je velkým povzbuzením pro nás a pro naši práci. Jsme rádi, že
tímto způsobem můžeme reprezentovat svou obec a že jsme Poniklé a Sokolu
neudělali ostudu.
Toto povídání o našem souboru bychom chtěli využít i k poděkování
našemu vedoucímu Jirkovi Votrubcovi, který má vše „na svědomí“. Nejen
výběr skladeb, ale i jejich úpravu a nastudování se souborem. Jeho láska
k hudbě, chuť do práce a ochota k obětování ohromného množství volného
času, je pro nás všechny příkladem a povzbuzením, i když to s námi na
zkouškách někdy nemá lehké. Určitě ví, že ho máme všichni rádi a jsme mu
za všechno vděční. Vždyť hraní a zpívání tvoří pro nás důležitou část našeho
života a naplňuje nás radostí z toho, že písněmi, které nám něco říkají
a spojují nás, můžeme oslovit i Vás – posluchače, bez kterých by naše práce
ztratila smysl. Děkujeme tedy i Vám za přízeň a podporu a těšíme se na naše
společné setkání v době adventní.
SATORI

První narozeniny Domu s pečovatelskou službou v Poniklé.
Je tomu již bezmála jeden rok, co se první obyvatelé nastěhovali do
Domu s pečovatelskou službou v Poniklé. Za tuto dobu mají své pestré
zážitky, radosti i strasti. Věřím ale, že většině z nich se v DPS líbí, že si již
zvykli na svůj nový domov, a trápení, které v průběhu ušlého roku zakusili, již
je minulostí a zapomenuto.
Asi největším nedostatkem a zlem bylo nedostatečné vyschnutí stavby
a tím následné velké a velmi nepříjemné vlhko a plíseň v bytech. K tomu, aby
bylo co nejméně mrzutostí a nářků, prostřednictvím jedné z obyvatelek bylo
bezplatně zapůjčeno elektrické vysoušecí zařízení od charitativní organizace
z Prahy na 5 měsíců. Druhé vysoušecí zařízení zapůjčil Hasičský záchranný
sbor libereckého kraje a Obec Poniklá přispěla tím, že bylo na dobu 3 měsíců
odečteno 50% nájemného, aby byly pokryty náklady na el. energii při
vysoušení.
Příchodem jara nastali starosti, aby bylo okolí DPS co nejhezčí. To,
jak se s tímto problémem vypořádaly obyvatelky domu, bylo vidět a neměly
se za co stydět. Aby nemusely nosit vodu z Jizery, poskytl pan Kynčl
elektrické čerpadlo, pracovníci drobné provozovny provedli montáž a rozvod
hadic a záhony mohly kvést.
Nyní, kdy se již zase vše chystá k zimnímu odpočinku, nezbývá nic
jiného, než všem obyvatelům Domu s pečovatelskou službou v Poniklé
poděkovat, že se opravdu velmi vzorně všichni podle svých možností
a schopností starali o dům a jeho okolí.
Přeji jim, aby si ve zdraví a pohodě zase začali užívat společenskou
místnost k jejich každodennímu posezení u čaje, aby se mohli všichni sejít při
nepravidelných večerech s promítáním diapozitivů, nebo čtením knih, které
do tamní knihovny věnovala paní Holubcová.
Josef Šafránek
správce

Klub důchodců v Poniklé
Vás zve na první podzimní schůzku, která se koná
ve středu 15.října 2003 v zasedací místnosti obecního úřadu od 15.00
hodin.
Termíny dalších schůzek:
29.října 2003
12.listopadu 2003

26.listopadu 2003

10.prosince 2003
4.února 2004
31.března 2004

7.ledna 2004
3.března 2004
14.dubna 2004

21.ledna 2004
17.března 2004

Do Klubu zveme nejenom stálé příznivce, ale i nové tváře, nové osobnosti
s novými nápady.

Severočeské komunální služby
provedou v naší obci v neděli 9.listopadu 2003 v časovém rozmezí
od 8.00 do 10.00 hodin
sběr nebezpečných složek komunálního odpadu.
Firma nestanovila časovou posloupnost na jednotlivých stanovištích.
První sběr se uskuteční v 8.00 hodin u líhně pstruhů v Nové Vsi
a bude popojíždět v následujícím směru:
penzion Klára – pošta – Preložka – Interlana – rovinka (Huderovo) – kostel –
u kaštanu – penzion Janata – nádraží ČD – pomník padlých Přívaka –
kampelička – Jilem.
Přijímány budou tyto odpady: léky včetně mastí, ředidla, kyseliny, louhy,
vývojky, ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, zbytky barev
a jejich obaly, televizory, ledničky, zářivky, akumulátory, baterie, upotřebené
motorové oleje (uzavřené nádoby do 30 l), pneumatiky.

EKO KOM informuje …
Společnost EKO KOM je zaměřena na propagaci třídění a recyklaci
odpadů. Díky smlouvě, kterou máme se společností uzavřenou, dostáváme za
vytříděný odpad část peněz zpětně do rozpočtu obce. Tyto prostředky jsou
účelové, musí se opětovně použít na likvidaci odpadu.
Firma zahájí v prosinci 2003 plošnou komunikační kampaň
zaměřenou na propagaci třídění a recyklaci odpadů. Hlavním cílem je zvýšit
účast obyvatel na třídění odpadů a zlepšit kvalitu vytříděných komodit.
Obyvatelé budou tedy motivováni ke třídění odpadů prostřednictvím televize,
tisku a informačních akcí. Obec vítá tuto aktivitu, neboť se stále setkáváme
s neukázněností některých občanů, kteří si železo pletou se skládkou tuhého
komunálního odpadu.

Výzva,
pro vlastníky a uživatele pozemků v obci k odstranění nebo okleštění
stromoví a jiných porostů
V souladu s ustanovením § 25 odst. 4h) zákona 458/2000 Sb., vyzýváme
všechny vlastníky a nájemce pozemků, na nichž se nachází venkovní vedení
elektrických rozvodných sítí, k odstranění nebo okleštění stromoví a jiných
porostů, ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení i bezpečnost osob
v blízkosti zařízení.
Podle ustanovení citovaného Energetického zákona a souvisejících
norem se nesmí žádná část ovocných a okrasných stromů (větví i kmenů)
přiblížit k vodičům vedení nízkého napětí na vzdálenost menší než 1 metr
u holých vodičů a 0,5 metru u izolovaných vodičů a závěsných kabelů.
U vedení vysokého napětí jsou tyto vzdálenosti 2 metry od holých vodičů.
U lesních porostů, kde se za dobu života stromů nesbírají jejich plody
a neprořezávají se koruny, jsou nejmenší dovolené vzdálenosti i při vychýlení
stromů větrem u vedení nízkého napětí 1 metr u holých a 0,3 m u izolovaných
vodičů a závěsných kabelů. U vedení vysokého napětí jsou nejmenší
vzdálenosti 2 metry u holých vodičů.
Upozorňujeme, že v ochranném pásmu vedení vysokého napětí je
možno pěstovat porosty do maximální výšky 3 metry a po jedné straně
elektrického vedení je třeba udržovat pruh 4 metry široký pro zachování
přístupu a příjezdu vozidel.
V případech, kdy by mohlo při požadovaných pracích dojít k ohrožení
bezpečnosti osob, poškození vedení, nebo přerušení jeho provozu, vyžádejte
si předchozí souhlas služebny Východočeské energetiky, a.s.
Odstranění nebo okleštění porostů zajistěte laskavě do konce vegetačního
období (tj. 31.3.). Pokud nebude termín dodržen, provede potřebné práce
energetická společnost vlastními prostředky. Toto upozornění se týká
i vedení veřejného osvětlení.
Bližší informace v případě potřeby poskytnou zaměstnanci Východočeské
energetiky, a.s., služebna Jilemnice, telefon 481544057.

Holubcův statek
Kolébkou ponikelských Holubců je starý rodový statek, od pradávna
zvaný „U Jindráčků“ – dnešní popisné číslo 248 (před přečíslováním v roce
1971 číslo 24). Svoje označení, které přešlo i na Holubce na tomto statku

hospodařící, pravděpodobně získal po prvním známém předku z poloviny
17. století – Jindrovi Holubcovi.
Dnešní čp. 248 – roubená stavba – není samozřejmě původní. Statek vznikl
v době osídlování ponikelské doliny, kdy se dnešní plužina rozdělovala na
lány. Vzhledem k životnosti těchto staveb (pokud je dříve nezničil požár)
musela být budova nejméně dvakrát přestavována. Proto stropní trám ve
světnici, na kterém je letopočet 1548, pochází pravděpodobně z doby první
přestavby a byl při další přestavbě znovu použit. K této další přestavbě došlo
po rozdělení původního statku.
Holubcův statek – dvorec – vypadal asi tak, že hlavní budova
s obydlím hospodáře a komorami i dříve stávala v místech nynějšího
obytného domu. Stáje stávaly zvlášť, proti hlavní budově na jihovýchod
a opodál, východním směrem od hlavní budovy stával srub. V prostoru mezi
nimi byl dvorek, který byl uzavřen dřevěným plotem. mezi hlavní budovou
a srubem byla vrata, kterými se vjíždělo do dvorku. Stodola stávala nad
obytným domem, asi jako nyní. V nynějším objektu se nachází trám
s letopočtem 1791 a ve sklepě pod stodolou je v kamenici vytesán letopočet
1827. Zřejmě tato data souvisí s přestavbou stodoly a snad i obytného domu.
Když v osmdesátých letech 18. století byl statek rozdělen mezi bratry Adama
a Tomáše, původní stáje byly zbořené a nové byly zřízené z dosavadních
komor v zadní části hlavní budovy. Srub byl rozbořen kolem roku 1900.
Opodál, v místech dnešního popisného čísla 247, stávala větší pazderna –
chalupa, která později asi sloužila k bydlení výměnkáře, protože při číslování
obytných domů v roce 1770 dostala číslo 25, zatímco hlavní budova statku čp.
25. Když se bratří Adam a Tomáš v roce 1783 o statek rozdělili, zůstal Adam
bydlet v původní budově čp. 24 a Tomáš se přestěhoval (pokud tam již
předtím nebydlel) do chalupy. V dosavadní budově statku se pak říkalo „ve
statku“ a v druhé budově, v čp. 25, „v chalupě“. Tak se rozdělil rod Holubců
„Jindráčků“ na dvě větve – „stateckou“ a „chalupeckou“. Dům čp. 25 pak
v roce 1806 tehdejší hospodář Josef Holubec přestavěl. Ve třicátých letech
dvacátého století pravnuk tohoto Josefa, také Josef Holubec, starý dřevěný
dům zboural a na stejné místě postavil budovu novou, zděnou.
Pozemky – lán – patřící k Holubcově statku se táhly od dvorce
v dnešní katastrální poloze „Velkojizersko“ po obou stranách obecní cesty
(č.2943), vedoucí od statku směrem severozápadním a stáčejícím se k severu
sledující proti proudu tok Jizery, směrem k Maříkovu. Pozemky pak (v této
Jizerní partii šlo o les) končili u Zabylského potoka. Pod dvorcem, směrem
k Ponikelskému potoku, bývala, jako dnes, louka. Podle prvního přesného
měření (stabilní katastr), které bylo provedeno ve čtyřicátých letech minulého
století, činila celková výměra všech pozemků původního nerozděleného
statku 51 jiter a 982 sáhů čtverečných, to je 29,7 ha a obsahovala pozemky

katastrálních čísel 72 a 75, 466 až 514 a cesty 2944, 2945, 3007, 3008, 3011
a 3012.
První český katastr byl sepsán v roce 1654 a je znám pod názvem
„berní rula“ (berní rolle, nebo rully). Podmětem k jeho sepsání bylo pro
potřeby berní správy zjištění, kolik na kterém panství je poddaných a kolik
jim náleží půdy. Sepsána byla pouze orná pole, ostatní pozemky jako lesy,
pastviny a podobně, ne. Údaje o velikosti polí jsou dány ve stryších (korcích),
ale ne plošných, ale výsevku.
Míry používané u uvedených katastrů.
Strych neboli korec – někdy se používá prvního, jindy druhého
názvu, jde však o stejnou míru – byl základní mírou berní ruly i tereziánského
katastru. Staročeský plošný korec se rovnal ploše 28,496 arů a obsahoval
8112 čtverečných loktů českých. Objemový strych (korec) byl v různých
krajích různý. Nejběžnější byl takzvaný korec pražský, který měl obsah 93,6
litrů. Je však nutné upozornit na to, že se rozlišovali korce sháněné neboli
štrýchované – to je naplněné do roviny okrajů, na něž se měřila pšenice a
žito, a korce svrchovaté – nad okraj nasypaný vršek, na něž se měřil oves,
ječmen a luštěniny. Zatím co pražský korec sháněný měl cca 94 litrů,
pražský korec svrchovaný měl cca 107 litrů. V našem kraji ve starší době se
měřilo na korce jičínské míry, které dva se rovnaly třem korcům pražské
míry. Korec měl 4 věrtele, věrtel 4 čtvrtce, čtvrtka 4 míry neboli záměry.
Sutý korec byl násevkem na jedno jitro, to je pole veliké jedno jitro.
Poněvadž výsevek byl podle bonity půdy a klimatických poměrů různý, byla
míra výsevku – to je korce, na horách větší nežli v úrodnějších krajích nížin.
Proto korec jičínské míry (ale i jiné korce, například hořický) byl větší nežli
korec pražský.
Jitro byla původně plocha, která se dala zorat jedním spřežením od
rána do večera. I v jitrech byly značné rozdíly, tak například jitro rakouské a
saské se rovnalo dvěma průměrným jitrům německým. Roku 1764 bylo u
nás zavedeno jitro rakouské míry, které se rovnalo 0,575464 hektaru, dělilo
se na 1600 plošných sáhů. V jitrech jsou uvedeny výměry josefovského a
stabilního katastru.

Pavlína A. Holubcová

Zločinecké pověry, mýty a zvyky
Zločinci věřili na běžné lidské pověry jako byl "nešťastný" pátek třináctého,
stejně jako na černé kočky, které jim při výpravě za zločinem přeběhly přes

cestu. Za nešťastný považovali také den, při kterém byli zadrženi nebo
odsouzeni pro první skutek. Po celý život pak někteří z nich tento den ctili
jako den "pracovního" klidu.
Mnozí zločinci minulosti neradi měnili své oblíbené postupy, druhy nástrojů
nebo svoje zvyky. Také neradi měnili nebo rozšiřovali obor své "profesní"
činnosti. Věřili, že "inovace" jim přinese smůlu a svou teorii opírali o případy
policií lapených zločinců, kteří podlehli "módě". Policie pak tento druh
"konzervativních" zločinců označovala jako "zločince ze zvyku". Před
spácháním zločinu chodili někteří zločinci pravidelně také ke kartářkám
a cikánkám, které jim hádaly z ruky. Porovnávali jejich výklad se
zamýšleným skutkem a podle výsledku vytvářeli či upravovali zločinecký
plán.
Pověra zasáhla i do trestu smrti oběšením. Věřilo se, že pokud se během
popravy přetrhne provaz, je to znamení boha o nevině odsouzence. V tom
případě se nesměla poprava opakovat a zločinec měl být okamžitě propuštěn
na svobodu. Pro kandidáta smrti pak byla tato pověra poslední zoufalou
nadějí, jak si uchovat život. Světská moc se snažila případy přetrhnutí provazu
eliminovat. Aby se vyloučila pravá příčina přetržení provazu - lidský
šlendrián nebo podezření, že kat chce odsouzenci tímto způsobem darovat
život - museli soudní úředníci nebo velitelé stráže před popravou provaz
i šibenici důsledně zkontrolovat.
Pověru o přetrženém provazu si málo vzdělaná veřejnost, která se pravidelně
a s oblibou zúčastňovala veřejných poprav, svévolně rozšířila také na popravu
stětím mečem. Vehementně se pak domáhala milosti pro zločince i v situaci,
kdy se opilý, ztrémovaný či obojím zdecimovaný kat - začátečník hned
napoprvé netrefil. Historie zaznamenala několik případů, kdy byli kat a jeho
pacholci za "zfušovanou" popravu na místě lynčováni. A to jen proto, že
odsouzenec byl "doražen" - přesně podle instrukce soudu - třeba až na druhý
či třetí pokus...
S provazem a smrtí souvisí i další pověra. Zločinci věřili, že kus katova
provazu, na kterém skončil příslušník jejich "branže", je ochrání před stejným
osudem. Tak se s kusem provazu, často nejasného původu, vesele kšeftovalo
nejen mezi zločinci, ale i mezi úctyhodnou veřejností. Veřejnost i zločinci
provaz z oběšence totiž považovali za talisman štěstí. Neúčinnost této pověry
dokazují případy, kdy byl gauner pověšen i s kusem provazu v kapse. Mezi ně
patřil i kasař a několikanásobný vrah Martin Lecián, pověšený zkušeným
katem Wohlschlagerem v roce 1927 v Olomouci.

Kromě kusu provazu, zbraní, paklíčů a jiných zločineckých nástrojů bylo
možné v kapsách zločinců najít i další různé, často neidentifikovatelné
předměty a fetiše. Pocházeli z "tajemných", exotických či jinak zvláštních
míst a plnily rovněž funkci amuletů a talismanů štěstí. Výjimkou nebyly ani
kultovní předměty, pocházející od skutečných šamanů afrických kmenů,
ukradené v muzeích či na etnografických výstavách. Pověrčivý zloděj míval
občas v kapse místo talismanu s "kouzelnou mocí" úplně bezcennou věc.
Koupil ji totiž od podvodníka, který původ věci obestřel smyšlenou tajuplnou
historkou.
Někteří zločinci pak mívali při svých nekalých činech u sebe "pro štěstí"
aspoň malý předmět, pocházející z jejich první úspěšné kořisti. U některých
zločinců byla pověra tak silná, že pokud u sebe neměli oblíbený amulet,
talisman či fetiš, do zločinu se vůbec nepouštěli, i kdyby byla kořist sebevětší.
Lupiči pokladen před zahájením samotných "operací" pomocí vrtaček, trháků
a acetylénových hořáků kladli na roh pokladny několik drobných mincí nebo
po místnosti rozhazovali mák. Věřili, že se tak zmocní bohaté kořisti.
Zločinecké podsvětí, díky svému způsobu života, bylo odedávna sužováno
pohlavními chorobami. Byla šířena pověra, že se lze pohlavní nemoci zbavit
buď pohlavním stykem s "neporušenou" pannou nebo zvířetem (sodomií).
Pro majitele vykradeného domu byla nepříjemná pověra, kdysi v policejní
praxi slušně nazývaná "grumus merdae", což je stolice zanechaná pachatelem
na místě činu. Zločinci věřili, že "dokud je hovno teplé", nebude jeho autor
dopaden. Pověra byla mnohdy vylepšována i prakticky. Zločinci svůj produkt
přikrývali například látkou, aby se teplota výměšku snižovala co nejpomaleji přičemž věřili, že tím získají více času na bezpečný ústup. Kuriózní je
vysvětlení německého psychologa Hellviga v jedné odborné kriminalistické
publikaci z počátku tohoto století. Uvádí v ní, že „lejno je v podstatě oběť
božstvu jako něco, co souvisí s osobností obětujícího a vychází z jeho
nitra…“
Své pověry měli v minulosti i kočující cikáni. Při krádežích ve chlévech,
sklepích a kurnících zanechávali v rozích těchto objektů hůl, přičemž věřili,
že je ochrání před útokem psů. V jiných případech úmyslně zanechávali na
místech činů drobné předměty, jako kousky zrcátek, střepiny skla nebo zelený
hrášek.
Ve své podstatě zcela kladnou, téměř bohulibou pověru dodržovali kdysi

kapsáři. Jejich "stavovská" čest jim nedovolovala okrást těhotnou ženu. Věřili
totiž, že z plodu se zcela jistě vyklube profesionální zločinec.
Někteří středověcí zločinci pak pod vlivem pověr páchali úplná zvěrstva. Jsou
popsány případy, že vraždili těhotné ženy jen proto, aby se zmocnili plodů, ze
kterých vyňali srdce, plíce a játra. Ty pak uvařili a snědli. Věřili, že tak získají
větší odvahu a "lotrovství jim déle vydrží"...
Stejně hrůzné a nesmyslné bylo uřezávání prstů mrtvým novorozeňatům, které
se po vysušení obalovaly voskem. Sloužily jako svíčky zlodějům, kteří
prováděli noční vloupání do obydlí. Byly známy pod názvem "zlodějská
světélka" a podle pověry se při jejich záři prohluboval okradeným spánek.
Krutou pověrou bylo poškozování očí zavražděným obětem. Věřilo se, že
rohovky očí zanechávají pachatelovu podobu. Proto zločinci oči zavražděných
polévali kyselinou, vypichovali nožem či vystřelovali zbraní...
Pověra také mohla stát život věřícího. Ve středověku byly upalovány
"čarodějnice" jen proto, že vařily různé odvary z nesmyslných ingrediencí ve
víře, že tím přivolají zázračný účinek. Tak se stávalo, že v jeden den byl
zbaven života nebezpečný vrah i negramotná, duchem prostá a na pověry
věřící vesničanka. Pověra o "stigmatech" na těle člověka bývala nakonec
i přímým usvědčujícím důkazem v inkvizičních procesech.
Na dráhu skutečného zločinu se mohli dostat lidé, kteří podlehli bludnému
kruhu pověr. Uherská baronka Alžběta Báthoryová z čachtického panství,
žijící v 16. století, nechala zavraždit přes 600 mladých dívek jen proto, aby
získala jejich krev. Věřila tomu, že lázeň v krvi pannen vede k omlazení těla
a duše.
S pověrou a zločinem souvisela i činnost různých tajných spolků. Při
rituálních obřadech a "černých mších" tekla lidská krev a hasly životy lidí,
včetně dětí. Smutnou skutečností zůstává, že zločin maskovaný pověrou se
stal také ideovým programem některých sekt v době zcela nedávné. Za
všechny je možné jmenovat japonskou sektu Óm šinrikjo, Nebeskou bránu
nebo kanadsko-švýcarský Chrám slunce. K rituálním vraždám v zájmu pověr
o zachování rodu či na pokyn čarodějů a "vymítačů ďábla" dodnes dochází u
některých asijských a afrických kmenů (Indie, Libérie). Posledním otřesným
případem je dosud ne zcela uspokojivé objasnění případu upálení téměř 800
členů Hnutí za obnovu desatera božího přikázání v africké Ugandě.

Dnešní zločinci již vesměs na pověry nevěří. Přestali mít strach ze světské
i boží spravedlnosti a nemají strach ani z vyšetřování nebo "krutého" trestu.
Zásluhu na tom má nejen vzdělanost zločinců, ale i uvolněná morálka
společnosti, humanizace vězeňství, nedokonalost právního a vězeňského
systému či poměrně časté vyhlašování amnestií.
Z archívu JUDr. Miroslava Jedličky vybral Ladislav Mikolášek

Společenská kronika
Jubilea v září a říjnu 2003:
91 let
75 let
70 let
75 let
94 let
75 let
80 let
70 let

Václav Lhoták
Bohumila Došková
Eliška Janatová
Oldřich Plucha
Josef Pičman
Jaromír Braun
Josef Nechanický
Vlastimil Nechanický

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
Úmrtí:
31.srpna 2003 pan Zdeněk Kaňka ve věku 69 let,
12.září 2003 pan Bohumil Hudera ve věku 70let.
Čest jejich památce!
Narození:
Slečně Janě Habiňákové dcera Sabina,
manželům Janě a Jiřímu Váňovým dcera Veronika,
manželům Evě a Pavlovi Koldovským syn Jan.
Rodičům srdečně blahopřejeme, děti vítáme do života!
Sňatky:
30.srpna 2003 pan Vladimír Řehák a paní Božena Hrůzová z Poniklé.
Mnoho štěstí!

Krátké zprávy, inzerce
Obec Poniklá nabízí k odprodeji výsuvný 9 m dlouhý hliníkový žebřík za
vyvolávací cenu 3 000,-Kč. Zájemci se mohou přihlásit na základě písemné
objednávky.
Nabízíme Vám typ pro krásný vánoční dárek. V muzeu u paní Jany
Pičmanové si můžete objednat knihu „Bejvávalo na horách“ s ilustračními
fotografiemi Karla Hníka. Kromě fotografií starých hospodářských usedlostí a
chalup s doškovými střechami se můžete znovu setkat s kovářem Vaníčkem,
šindelářem Kristanem, ponikelskými perlaři, kolářem Zemánkem a Stínilem
nebo se řezbářem Paskou. Cena knihy je 299,-Kč.
Levné oděvy U RENDY, Poniklá 266 nabízí
Rifle za 40,-Kč, mikiny do 70,-Kč, košile a bundy do 50,-Kč, pracovní bundy
do 150,-Kč, dámské a pánské dlouhé kabáty do 150,-Kč.
Dále
stáčená drogerie – aviváže, tekutá mýdla, pěny do koupel, šampony.
Otevřeno pondělí – čtvrtek 9.00 – 15.00 hodin
Pátek 9.00 – 14.00 hodin
Máte zájem o vyložení karet, nahlédnout do své budoucnosti či minulého
života? Máte příležitost! Zavolejte na 736 610 061.
Nemá někdo doma rošt a měděnec do starých kachlových kamen? Nutně
potřebuji. Telefon 736 610 061.

Stavebniny JANDA Jablonec nad Jizerou
Nabízí:
Prodej vybraných obkladů a dlažby za nákupní ceny !!!
Prodejní akce od listopadu 2003 do vyprodání zásob.
Otevírací doba: Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hodin Telefon: 481591143.

Z kultury
IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
www.jilemnice.cz
Listopad 2003
7. pátek
MIROSLAV DONUTIL - CESTOU NECESTOU
od: 19.30
Zábavný pořad inteligentního humoru a vyprávění oblíbeného a vynikajícího
herce.
vstup: 180,-;170 ,- Kč
velký sál Kulturníhos střediska
8. sobota
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO
od: 14.30
Divadlo Piškot Liberec. Dojemnou pohádku H. CH. Andersena o nešťastném
káčátku a jeho proměně v krásnou labuť zná snad každý. Ukažme i našim
dětem tento hluboký příběh se stále aktuální otázkou ... Proč se chováme jinak
k někomu, kdo ji jiný než my?
vstup: 25 ,- Kč
Kulturní středisko
15. sobota
ZÁJEZD NA MUZIKÁL BÍDNÍCI
Informace a přihlášky v Kulturním středisku v Jilemnici, tel. 481 544 070
20. čtvrtek
MÓDNÍ PŘEHLÍDKA
se skupinou Paul Dance
velký sál Kulturního střediska
22. sobota
MARKÉTA LUSKAČOVÁ, JINDŘICH ŠTREIT - FOTOGRAFIE
od: 15.00
``Vánoční`` výstavy naší galerie patří vždy umění, které svým obsahem mají
bezprostředně blízko k lidem. Lidství a lidskost je silným nábojem celoživotní
tvorby obou uvedených autorů. Markéta Luskačová žila mj. 20 let v Londýně

a tato skutečnost možná ovlivnila i její celoživotní kontakt na význačné
světové galerie. Jinak je tomu u Jindřicha Štreita, kterému se brány těchto
galerií otevřely v plné míře až po roce 1989.
galerie V Kotelně
27. čtvrtek
ŽERT, SATIRA, IRONIE A HLUBŠÍ VÝZNAM
od: 19.30
Ch. D. Grebbe, nazývaný ``opilým Shakespearem``, v této divadelní hře
drsným, černým humorem skvěle vystihuje životní styl německého měšťáka v
období biedermeieru. Většina z nás zná hlavního představitele Vladimíra
Čecha jako moderátora, v této hře jej můžeme poznat také v jeho původní
profesi herce, navíc v hlavní roli. Herec byl v květnu tohoto roku vyhlášen v
anketě Českého rozhlasu ``Šarmantní osobnosti roku 2002``.
vstup: 130,-; 120,-; 110 ,- Kč
velký sál Kulturního střediska

KINO 70 JILEMNICE
Listopad 2003
3. pondělí
Pinocchio
od 17.30
Příběh o malé dřevěné loutce, která se proměnila v chlapce.
Režie: Roberto Benigni
Hrají: Roberto Benigni, Nicoletta Breschi
vstup 50 ,- Kč
KINO DĚTEM, Itálie – česká verze, délka 108 minut, přístupný
6. čtvrtek
Lara Croft -Tomb Raider : Kolébka života
od 17.30 A 20.00
Angelina Jolie (Lara Croft) může znovu rozhodnout o zachování života tak,
jak ho známe …
Režie: Jan De Bont
Hrají: Lara Croft, Gerard Butler, Nooah Taylor
vstup 55 ,- Kč
V. Británie/USA – české titulky, délka 110 minut, přístupný

9. neděle
ŽELARY
od 17.00 a 20.00
Krutý příběh něžné lásky odehrávající se ve čtyřicátých letech za okupace.
Režie: Ondřej Trojan
Hrají: Aňa Geislerová, Gyorgy Cserhalmi, Jaroslava. Adamová, Miroslav
Donutil, Jaroslav Dušek
vstup 60 ,- Kč
POZOR NA ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ! délka 150 minut, přístupný
11. úterý
Štvanec
od 17.30 a 20.00
… a jeho lovec. Příběh válečného veterána – učitele, který musí bojovat se
svým bývalým studentem.
Režie: William Friedkin
Hrají: Tommy Lee Jones, Benicio Del Toro
vstup 50 ,- Kč
USA – české titulky, délka 94 minut, od 15 let přístupný
16. neděle
KILL BILL
od 17.30 a 20.00
Byl to její svatební den a oni se ji pokusili zabít. Po pěti letech kómatu se
„Nevěsta“ vydává na cestu pomsty.
Režie: Quentin Tarantino
Hrají: Uma Thurman, David Cradine
vstup 65 ,- Kč
USA – české titulky, délka 110 minut, do 15 let nevhodný
18. úterý
Bláznivá školka
od 17.30 a 20.00
Eddie Murphy se stane vychovatelem proti své vůli.
Režie: Steve Carr
Hrají: Eddie Murphy, Jeff Garlin, Steve Zahn, Regina King
vstup 55 ,- Kč
USA – český dabing, délka 92 minut, mládeži přístupný
21. pátek
Pravá blondýnka 2

od 17.30 a 20.00
Lepší. Odvážnější. Blonďatější.
Režie: Charles Herman - Wurmfeld
Hrají: Reese Witherspoon, Sally Field
vstup 50 ,- Kč
USA – české titulky, délka 95 minut, přístupný
24. pondělí
NUDA V BRNĚ
od 19.00
Vkusná komedie podle povídky Pavla Beďury „Standa debutuje“.
Režie: Vladimír Morávek
Hrají: Jan Budař, Kateřina Holánová, Mir. Donutil ad.
vstup pro členy FK 35,-; ostatní 50 ,- Kč
FILMOVÝ KLUB! Na besedě vedené prof. FAMU Josefem Valušiakem
uvítáme některé z tvůrců filmu. Délka 103 minut, od 12 let přístupný
25. úterý
Liga výjimečných
od 17.30 a 20.00
Lovec. Vědec. Upírka. Špión. Nesmrtelný. Netvor. Neviditelný. Sedm
mocných se spojí v jednu ligu. Kromě zajímavých postav uvidíte i fantastické
podvodní plavidlo Nautilus.
Režie: Stephen Norrington
Hrají: Sean Connery, Shane West
vstup 55 ,- Kč
USA – české titulky, délka 108 minut, přístupný
29. sobota
PAVUČINA SNŮ
od 17.00 a 20.00
Jsou sami uprostřed lesů a společně musí čelit hrůzám odjinud. A nebo zemřít
každý sám.
Režie: Lawrence Kasdan
Hrají: Morgan Freeman, Thomas Jane, Jason Lee
vstup 50 ,- Kč
POZOR NA ZAČÁTEK PŘEDSTAVENÍ! USA – české titulky, délka 147
minut, od 12 let přístupný
Prosinec 2003

1. pondělí
Čtyři pírka - Zkouška cti

3. a 4. středa a čtvrtek
Jedna ruka netleská

7. neděle
Kašlu na lásku

8. pondělí
Okno naproti

10. středa
Půlnoční míle

15. pondělí
Zelené peklo

20. sobota
Život Davida Galea

22. pondělí
Prci, prci, prcičky 3

26. pátek
Švindlíři

29. pondělí
Evangelium sv. Matouše
Režie: P. P. Pasolini

FILMOVÝ KLUB!
Itálie/Francie 1964

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA LISTOPAD A PROSINEC 2003
*
*
*
sobota 1.11. v 18.00 h.
PIRÁTI Z KARIBIKU neděle 2.11. v 17.15 h.
PROKLETÍ ČERNÉ PERLY
přístupný Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý americký dobrodružný velkofilm (140 min.). Pod pirátskou
vlajkou vzhůru za dobrodružstvím. Odvážní korzáři, půvabné dámy, spousta
rumu a velký poklad Aztéků. Johny Depp, Geoffrey Rush a Orlando
Bloom v hlavních rolích.
středa 5.11. v 19.45 h.
CHICAGO
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Hudební film podle stejnojmenného jevištního muzikálu USA/SRN (114
min.). Muzikál o sexu, vraždách, žárlivosti a jazzu.
sobota 8.11. v 18.00 h.
RYCHLE A ZBĚSILE 2
neděle 9.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý akční kriminální film USA/SRN (108 min.). Jak rychle to chceš?
středa 12.11. v 19.45 h.

HLUBINA

přístupný (15) Vstupné 60,- Kč
Americký válečný horor (105 min.). Teror přichází z hlubiny.
sobota 15.11. v 18.00 h.
FANFÁN TULIPÁN
neděle 16.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Širokoúhlý francouzský dobrodružný film (97 min.). Vtip, odvaha, šarm ztřeštěný miláček Štěstěny a krásných žen se vrací! Vincent Perez a
Penélope Crus v hlavních rolích výpravného dobrodružného filmu.
středa 19.11. v 19.45 h.
MILUJTE SVÉHO ZABIJÁKA
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý film USA/SRN/VB (114 min.). Čím méně víš, tím lépe spíš,
aneb o některých věcech je lepší mlčet. Dvojí život vraha a baviče Chucka
Barrise.
sobota 22.11. v 18.00 h.
PRAVÁ BLONDÝNKA 2
neděle 23.11. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlá americká komedie (95 min.). Lepší. Odvážnější. Blonďatější.
středa 26.11. v 17.15 h.
Hledá se NEMO
přístupný Vstupné 55,- Kč
Nejnovější animovaný film studie Walta Disneye (101 min.) v českém
znění. I s malou rybičkou mohou být velké starosti.
sobota 29.11. v 18.00 h.
KILL BILL
neděle 30.11. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 65,- Kč
Širokoúhlý akční film USA (110 min.). Byl to její svatební den a oni se ji
pokusili zabít. Po pěti letech kómatu se „Nevěsta“ vydává na cestu pomsty.
HITOVKA
středa 3.12. v 19.45 h.
LIGA VÝJIMEČNÝCH
přístupný Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlý americký akční dobrodružný film (108 min.). Lovec. Vědec.
Špión. Upírka. Nesmrtelný. Netvor. Neviditelný. Sedm mocných se spojí
v jednu ligu.
sobota 6.12. v 18.00 h.
neděle 7.12. v 17.15 h.

CHLADNOKREVNĚ

přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americký širokoúhlý kriminální thriller (98 min.). Souboj velmistrů
podrazů ve velkém stylu. Rafinovaná hra s důvěřivostí, spolehlivostí a
loajalitou se mění ve smrtící souboj kdo z koho – a za kolik.
středa 10.12. v 19.45 h.
ŽIVOT DAVIDA GALEA
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlé kriminální drama USA/SRN/VB (131 min.). Zločin je jasný.
Pravda ne.
sobota KINO NEHRAJE!
neděle 14.12. v 17.15 h.

MIZEROVÉ II

přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá americká akční komedie (146 min.). Will Smith a Martin
Lawrence – šílení poldové versus drogová mafie.
středa 17.12. v 17.15 h.
Prasátko a jeho VELKÝ příběh
přístupný Vstupné 50,- Kč
Nejnovější animovaný film studia Walta Disneye (74 min.) v českém znění.
I malé zvířátko může být velkým hrdinou.
sobota 20.12. v 19.45 h.
ŽELARY
neděle 21.12. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 60,- Kč
Očekávaný český film rež. Ondřeje Trojana (150 min.) s Oscarovou
nominací. Krutý příběh něžné lásky. V hlavní roli Aňa Geislerová.
sobota 27.12. v 19.45 h.
PRCI, PRCI, PRCIČKY - SVATBA
neděle 28.12. v 17.15 h.
přístupný (12)Vstupné 55,- Kč
Americká širokoúhlá komedie (92 min.). Vzrušující vyvrcholení Prcičkové
ságy.
úterý 30.12. v 19.45 h.
BOŽSKÝ BRUCE
přístupný Vstupné 60,- Kč
Bláznivá americká komedie (102 min.). Kdybys mohl být jeden týden
Bohem, co bys udělal? Jim Carrey a Jennifer Aniston v hlavních rolích.
sobota
neděle

3. 1. v 19.45 h.
4. 1. v 17.15 h.

LÁSKA NEBESKÁ

přístupný (12)Vstupné 60,- Kč
Britská nebesky romantická komedie s hvězdným obsazením (129 min.)
nás zavede do současného předvánočního Londýna, kde se odehrává příběh
sestávající z mnoha nádherných milostných historek. Žádná nepostrádá svůj
osobitý humor.
středa 7. 1. v 19.45 h.
PRAVIDLA VÁŠNĚ
přístupný (15) Vstupné 55,- Kč
Americké erotické drama (110 min.). Láska nemá žádná pravidla.
Sex všechna porušuje. Černá komedie od spoluautora Pulp Fiction –
historek z podsvětí.

Ukládání pokut za přestupky na úseku občanských průkazů
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Skončení platnosti OP uplynutím doby v něm vyznačené (§ 14, odst
1, písm. c) zákona č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech ve znění
pozdějších předpisů : nad 3 měsíce
OP poškozena tak, že zápisy v něm jsou nečitelné nebo porušena
celistvost (§ 14, 1c)
OP obsahuje neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje
(§14, 1c)
Je ohlášena ztráta nebo odcizení OP (§14, 1c):
- nepožádá do 10 dnů
- nahlášena ztráta, odcizení – OP najde a neodevzdá
Změna trvalého pobytu (§ 14, 1d) : nad 3 měsíce
Změna stavu sňatkem – po obdržení oddacího listu (§14, 1e) : viz
změna trvalého pobytu
Uložen trest zákazu pobytu (§14, 1f) : nad 10 dnů
Omezena způsobilost k právním úkonům (§ 14, 1g) : viz trest zákazu
pobytu
Nesplnění povinnosti ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení, poškození,
zničení, zneužití (§14, 1b) : nad 1 měsíc

