Slovo redakce
nejen o čarovném čase Vánoc
Planeta Země se na své pouti Vesmírem blíží k významnému bodu své oběžné
eliptické dráhy a my hovoříme o tom, že se blíží doba Vánoc. Náš kalendářní
rok se chýlí ke svému konci a ti mladší z nás budou zase o něco starší a starší
zase o něco hezčí. Čarovný čas Vánoc, které lidé slavili pod různými názvy
jako svátky návratu ke slunci, světlu a životu, nás vybízí k zastavení
a zamyšlení. Neztratily Vánoce svůj přívlastek svátků klidu, štěstí a pohody?
Malé děti se na Vánoce těší, ale co dospělí? Ti, ve snaze zajistit sobě i svým
bližním co nejhezčí Vánoce, se často štvou za nákupy všeho toho, co se zdá
být podle nich nezbytné pro prožití šťastných a spokojených svátků. Ano,
stále se honíme za štěstím a spokojeností. Ony se však chytit nedají a ve
hmotných statcích, jak nás nabádají reklamy vonící šálením, opravdu nejsou.
Proto se mnozí lidé v tyto dny zastavují a najdou tu a tam chvilku nejen na své
známé, blízké, rodinu, ale také sami na sebe. Nacházejí štěstí tam, kde je
běžně nehledají. Ve svém nitru.
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vám jménem redakce popřál do nového
roku mnoho štěstí, zdraví, dobra, světla, lásky, přátelství a porozumění
druhým i sobě samým.
Ladislav Mikolášek

S blížícími svátky Vánoc a s příchodem Nového roku si vzájemně přejeme,
většinou upřímně, hodně zdraví, štěstí a klid. I já Vám všem přeji krásné a
spokojené Vánoce bez velkých nepříjemných překvapení, pohodu u
ozdobeného stromečku s vychutnáním štědrovečerní večeře a alespoň malý
dárek od těch nejbližších a nejmilejších. V nadcházejícím roce 2004 pak
hlavně zdraví a pevné nervy k překonání všech nástrah a nepříjemností, které
běžný život přináší.

Starostka

Zprávy z jednání rady obce
Vážení občané,
Na každém ze svých jednání se rada zabývá prodejem bytů. K jednání
byli přizváni i zástupci realitní kanceláře TOP, která prodej zprostředkovává.
Myslím, že i ostatní členové rady mohou potvrdit, že jednání realitní
kanceláře je velice odborné a velice vstřícné. Na základě jejich zkušeností
a připomínek se rada rozhodla rozdělit pozemky okolo bytovek tak, aby vždy
vlastníci bytů v jednom domě vlastnili i část pozemku, která rozumně dům
obklopuje. Na jejich doporučení také souhlasilo zastupitelstvo obce se
změnou v zásadách prodeje bytů. Původní návrh byl, že bude možné byt
splácet obci. To by však znamenalo další zvýšení obecní agendy a navíc obec
má pouze malé páky k vymáhání dluhu od případných neplatičů. Platba je
tedy možná pouze najednou, při podpisu smlouvy. Věřím, že všechny
případné zájemce uspokojí stavební spořitelny, kterých je nyní již dostatek
a lze od nich získat rozumný úvěr.
Rada se zabývala situací se zásobováním pitnou vodou.
- Voda na Preložce je opakovaně nevyhovující, zdrojem je vodojem
jak na ponikelské straně, tak v Jilmu. Vybudování centrálního
chlorování je pro obec finančně neúnosné, rozpočet zněl na
cca 800000,- Kč. Všechna odběrná budou proto osazena místa
malými chlorátory. I když i toto řešení přijde obec asi na 100000,-,
je nezbytné, neboť obec jako provozovatel vodovodu je povinna
zajistit vodu odpovídající hygienickým předpisům. Dále bude nutné
na tomto vodovodu lépe ochránit prameniště.
- Rada se také zabývala úbytkem vody v horním vodojemu, který byl
způsobený především suchem. Stav vody v tomto vodojemu
kontroluje pan ing. Polej, rada se pokoušela najít krizové řešení pro
případ, že by voda skutečně docházela. Jeden z návrhů je, aby
v budoucnu byly propojeny hoření a dolení vodovodní řád. S tímto
posílením souvisí i prodloužení vodovodu k penzionu „Klára“ a dál.
Tato myšlenka bude zřejmě začleněna do další změny územního
plánu.
Krajská hygienická stanice provedla kontrolu v pohostinství „Mádle“
a zjistila několik závad v zařízení kuchyně. Pan Mádle požádal obec
o částečnou úhradu nezbytné rekonstrukce. Rada souhlasila s proplacením
těch zařízení, které jsou pevně spojeny s objektem a budou tedy potom
součástí budovy.

Dále rada nesouhlasila s proplacením faktury za opravu spadlého
oplocení u školy, neboť k tomu došlo především vinou nekvalitní práce. Část
nákladů uhradila Hasičská vzájemná pojišťovna, rada souhlasila pouze
s dorovnáním platby na 50% fakturované částky.
Rada naopak souhlasila s úhradou materiálu na odvodnění cesty u pana
Jiřího Jindřiška. Položení trubek provedl pan Jindřišek v rámci kopání
přípojek k budovaným novostavbám. Náklady na materiál byly 11000,-.
Rada projednala žádost pana Václava Rumla na pronájem plochy před
kostelem při konání poutě. Po zjištění, jaká je praxe v okolních obcích rada
s pronájmem souhlasila. Nájemní smlouva zní na 3 roky (tj. do konce
volebního období) a na částku 6000,- ročně. Doufejme, že toto řešení přispěje
ke zdárnému průběhu ponikelských poutí.
Rada dále navrhla znění nájemní smlouvy s panem Zdeňkem Šírem na
pronájem místností nutných jako zázemí vleku. Pronájem za zimní sezónu je
navržen na 8000,-, cena je vypočtena z ceny v místě obvyklé. Původní
požadavek, aby obec u vleku nepovolovala bufet, byl ze smlouvy vypuštěn.
Pan Šír pouze žádá, aby nedocházelo ke znečišťování okolí a nočním
výtržnostem v areálu. Rada také rozhodla o změně systému jízdného na vleku.
Zrušila jízdenky na 10 jízd a místo nich souhlasila s jízdenkami časovými.
Ceny jízdenek: dopolední nebo odpolední 100,- Kč dospělí/70,- Kč děti,
celodenní 180,-/120,-. Jednotlivé jízdné bude nadále zachováno za 12,-/8,-.
Důvodem tohoto rozhodnutí bylo, že okolní vleky mají již tento systém už
déle a osvědčil se. Věřím, že i na našem vleku bude dost lyžařů a že tuto zimu
přinese jeho provoz nějaký ten obnos do obecní pokladny.
Přes upozornění, že smlouva zřejmě nebude v předložené formě vložena
do katastru, byla s panem Janečkem podepsána smlouva o zřízení věcného
břemene práva chůze a jízdy. Cesta na „Novotný kopec“ vede zpočátku po
louce, kterou vlastní pan Janeček. Na přeložení cesty nemá obec v současné
době finanční prostředky. Veškerá rizika zamítnutí vkladu na sebe převzala
advokátní kancelář z Plzně.
Rada se zabývala i návrhem pana Runduse na prokopání dna propustku
a zvětšení průtokového profilu. K navrhovanému řešení se vyjádřil pan
ing. Kožnar z Jilemnice. Řešení dle pana Runduse je teoreticky možné, je
však nutné prokopané dno opět zpevnit armaturou a betonem, jinak bude
mostek staticky narušen. Sváření armatury a betonování je ale v rouře
o průměru 80 cm technicky obtížné, zvláště, když tam stále protéká voda. Ing.
Kožnar by toto řešení proto nedoporučoval.
Rada obce zjišťovala cenové relace firem, které se zabývají tvorbou
územního plánu. Po zjištění ostatních cenových úrovní se rada přiklání k
zadání změn opět atelieru SURPMO z Hradce Králové. Ceny jednotlivých
ateliérů se od sebe příliš neliší a pro SURPMO hovoří znalost místních

poměrů. Ve změně číslo 3 zřejmě dojde k celkově odlišnému pojetí územního
plánu. Především by se měl změnit pohled na to, co je území s možností
zástavby. Nyní jsou to přesně určené parcely, do budoucna by mělo jít
o souvislou oblast. Mnoho stavebních řízení by se tak mělo zrychlit.
RO byla informována o možnosti zakoupení nafukovací haly. V tomto
případě jde o aktivitu Sokola Poniklá, obec nebude nákup haly financovat.
Obec pouze může napomoci při získání dotací z ministerstva školství a České
obce sokolské. K tomuto problému se mohla již řada občanů vyjádřit
prostřednictvím ankety, kterou pořádala slečna Soukupová. K závěrům z této
ankety bude jistě přihlédnuto při dalším rozhodování co dál.
Rada souhlasila se zakoupením nádrže a čerpadel ze závodu Interlana za
celkovou cenu 3500,-. Tato zařízení by mohly najít uplatnění na plánované
filtraci místního koupaliště.
Rada vzala na vědomí, že pro zajištění dopravní obslužnosti bude obec
v roce platit pouze 90,-Kč/občana, což je méně než v předcházejících letech,
kdy byly platby až 130,- Kč na občana. Dříve ovšem s provozovateli autobusů
jednali obce, v současné době tuto cenu určuje Krajský úřad a je stejná pro
všechny obce v kraji.
Rada obce také souhlasila se zvýšením předplatného za obecní
zpravodaj z 50,- na 60,- Kč. Cena 10,- Kč za jedno číslo je obvyklá v okolních
obcích. V případě, že zpravodaj bude zasílán poštou, činí roční předplatné
150,- Kč. Cena je zde navýšena o poštovné.
Na závěr bych chtěl všem zájemcům sdělit, že na obecním úřadu je
možné si prohlédnout fotografie obecního praporu a obecního znaku. Prapor
i znak pak budou slavnostně představeny až při oslavách 650 let obce Poniklá.
Tolik asi nejdůležitější zprávy z jednání rady obce. Přeji Vám všem
příjemné prožití Vánočních svátků a vše nejlepší do roku 2004.
místostarosta
ZÁPIS
z 8. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 3.prosince 2003 v pohostinství U Floriána od 17.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 11 členů zastupitelstva
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář, Miroslav Hnyk, Ing. Jan Holubec, Dana
Kynčlová
Zapisovatel: Ing. Antonín Polej
Ověřovatelé: Jana Pičmanova a Lidmila Kadavá
Návrh na usnesení: Ing. Petr Plichta

PROGRAM
1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele a navrhovatele.
2) Zpráva o činnosti rady obce od 13.10. do 26.11.2003.
3) Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor.
4) Návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2003 o místních poplatcích.
5) Rozpočtové změny a pověření rady obce k provedení rozpočtových změn
za měsíc prosinec 2003.
6) Inventarizace obecního majetku k 31.12.2003.
7) Návrh zástavy obecních domů ve prospěch České spořitelny (čp. 60, 204,
262, 307, 320, 321, 412).
8) Návrh akcí k zařazení do rozpočtu obce pro rok 2004.
9) Různé: zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/95 „Požární řád obce“,
smlouva o dopravní obslužnosti,
rámcový program oslav 650 let obce,
obecní ples.
10) Diskuze.
11) Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení
Paní starostka přivítala zastupitele a občany na letošním posledním
veřejném zasedání zastupitelstva obce a hned v úvodu požádala ZO o zařazení
dalších dvou bodů do programu. Jednak schválení zřízení organizační složky
Dům s pečovatelskou službou a dále schválení „Povodňového plánu obce“.
O zařazení těchto dvou bodů dala hlasovat.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Pak bylo přistoupeno ke schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu
a navrhovatele.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zprávu o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Petr Plichta a je přílohou tohoto zápisu.
K přednesené zprávě nikdo nediskutoval.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Ad 3) Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor
Zásady byly dvakrát přepracovány. Po konzultaci se zástupci Realitní
kanceláře TOP Jablonec nad Nisou, která privatizaci zprostředkovává, nebylo
obci doporučeno, aby v oddíle VII.- Platební podmínky, byl připuštěn jiný
způsob úhrady než úhrada v hotovosti v plné výši kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy. Zdůvodňovali to tím, že v současné době je možnost výběru
peněžních ústavů, které žadatelům poskytnou úvěr. Sledování splátek by

účtárnu obce zatížilo a navíc nemá pro vymáhání pohledávek dostatečné
nástroje. Ze zkušeností je známo, že občan má větší respekt před peněžním
ústavem než před obcí. Schválené „Zásady“ obdrží každý nájemce
privatizovaného bytu společně s „Návratkou“ o přijetí nabídky k uzavření
smlouvy o převodu vlastnictví bytu, „Nabídku“ k uzavření smlouvy o převodu
vlastnictví bytu a pozemku a „Smlouvu o převodu vlastnictví bytu“.
Dokumenty obdrží na doručenku do vlastních rukou a od tohoto data běží
šedesátidenní lhůta pro přijímání žádostí o odkoupení. Nyní se zpracovává
rozměření pozemků k jednotlivým domům a předpoklad pro obdržení nabídky
může být měsíc prosinec. Paní starostka vyzvala ZO k odsouhlasení „Zásad“
tak, jak bylo navrženo.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Zákonem č. 229/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, byla ZO donucena k přepracování svých obecně
závazných vyhlášek. Vysvětlení jednotlivých částí vyhlášky provedla
starostka, návrhy poplatků jsou uvedeny dále. Dosavadní příjmy za jednotlivé
poplatky jsou v následující tabulce:
rok 2000
rok 2001
rok 2002 rok 2003
poplatek za rekreační pobyt
47421
54028
47570
43575
poplatek z ubytování
21200
14770
22258
14072
poplatek ze vstupného
1312
572
1099
670
poplatek z veřejného prostranství 8420
8340
6570
10580
poplatek ze psů
13540
13170
13140
15740
Poplatky pro rok 2004
a) poplatek za psa
b) za druhého a každého dalšího psa
c) za psa držitele jakéhokoliv důchodu
d) za druhého a každého dalšího psa v písm. c)

100,--Kč/rok
300,--Kč/rok
50,--Kč/rok
150,--Kč/rok

Poplatek za rekreační pobyt se nemění a zůstává ve výši 10,--Kč za osobu
a každý i započatý den pobytu.
Poplatek z ubytovací kapacity se rovněž nemění a zůstává ve výši 2,--Kč za
každé využité lůžko a den.
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj byl navržen ve výši 5000,- Kč
za každý přístroj na tři měsíce.
Poplatek ze vstupného byl zrušen.
Poplatky za užívání veřejného prostranství:

a)
b)
c)
d)
e)

za umístění prodejních stánků
prodej z vozidla
za umístění reklamy na veřejném prostranství
za umístění skládek
za umístění lunaparků a obdobných atrakcí

20,-150,-500,-10,-100,--

Kč/m2/den
Kč/týden
Kč/rok
Kč/m2/den
Kč/m2/den

Navrhovaný poplatek za komunální odpad, podle dosavadních nákladů obce
byl vypočten na 420,-Kč/občan (objekt)/rok. Protože obec nemá ještě všechny
podklady potřebné pro přesný výpočet sazby poplatku, není tento poplatek
předmětem dnešního schválení OZV. Paní starostka vyzvala zastupitele, aby
hlasovali o přijetí vyhlášky bez poplatku za komunální odpad.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Poznámka: Schválené místní poplatky jsou ve zpravodaji pouze pro informaci
občanů. Úplné znění vyhlášky o místních poplatcích bude zveřejněno ve
zpravodaji Leden-únor 2004 včetně poplatku za komunální odpad.
Ad 5) Schválení rozpočtové změny č.1
Návrh rozpočtových změn obdrželi zastupitelé písemně. Paní
starostka vyzvala přítomné členy zastupitelstva, aby pověřili radu obce
provedením rozpočtových změn ještě za měsíc prosinec 2003 s tím, že o nich
budou informováni na nejbližším zasedání ZO.
Hlasování pro rozpočtové změny:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Hlasování ke zmocnění RO k provedení RZ za prosinec:
pro 11
proti 0 zdržel se 0
Ad 6) Inventarizace majetku
Usnesením rady obce č. 509 ze dne 13.10.2003 byl vydán příkaz
starostky obce k provedení inventarizace obecního majetku. RO schválila
hlavní a dílčí inventarizační komise. Do dílčích komisí byli jmenovaní: paní
Lidmila Kadavá a Ing. Antonín Polej k provedení inventarizace v Základní
škole Poniklá, pan Jaroslav Čížek a Miloš Holubec v Mateřské škole Poniklá,
pan Jiří Udatný a Ladislav Mikolášek v Drobných službách, paní Dana
Kynčlová a Ing. Jan Holubec v Obecním úřadu Poniklá a paní Alena
Soukupová a Věra Nováková pro inventarizaci skladu civilní obrany.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad 7) Návrh zástavy obecních domů vůči České spořitelně.
Na výstavbu Domu s pečovatelskou službou byla obci poskytnuta
dotace ve výši 15400000,-Kč. Podmínkou dotace bylo zapsání nemovitosti
(po provedení kolaudace) Zástavní smlouvou do katastru nemovitostí po dobu
20 let vůči zástavci ČR MMR. Objekt však nesmí být použit jako další

zástava vůči jiným subjektům, což není splněno. Pro dokončení stavby byl
použit hypoteční úvěr ve výši 3500000,.-Kč a pro zajištění pohledávky je
ručeno tímto objektem i České spořitelně. Usnesením ZO č. 125 ze dne
1.10.2003
bylo uloženo starostce, aby jednala s Českou spořitelnou
o vyvázání této zástavy, která však požaduje krytí svého úvěru. Proto je tady
návrh na zástavu zbylých obytných obecních domů pro ručení ČS. Jsou to
domy: čp. 60 škvárovna, čp. 204 obřadní síň, čp. 262 vilka v koleně, čp. 307
cementárna, čp. 320 a 321-Preložka, a čp. 412- stará škola Přívlaka.
Hlasování:
pro 10
proti 0
zdržel se Kadavá
Ad 8) Návrh akcí k realizaci v roce 2004
Očekáváme návrh rozpočtu od firmy ŠAZ a VHS Richard Trkan,
správce vodovodní a kanalizační sítě. Preferencí by měla být Změna č. 3
Územního plánu sídelního útvaru Poniklá, abychom nemuseli pro každou
kolnu, garáž přístavbu žádat o další změny stávajícího územního plánu. Další
návrhy: zajištění oslav 650 let obce, oprava části oplocení hřbitova v Poniklé,
nátěr oplocení hřbitova na Přívlace, projektová dokumentace k prodloužení
vodovodu k penzionu Klára, oprava chodníků, nátěr stožárů veřejného
osvětlení, oprava komínu kantýna, přístavba smuteční síně (kolna na nářadí),
nátěr plotu u pomníku padlých včetně výsadby zeleně, oprava autobusové
čekárny u kostela, cesta k požární nádrži v Jilmu.
Zastupitelstvo bere na vědomí.
Ad 9) Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 6/95 – Požární řád obce.
V současné době jsou v platnosti dvě vyhlášky Požární řád obce
(č.6/95 a č. 1/02). Vyhláška č. 6/95 se ruší vyhláškou č. 3/2003. V platnosti
zůstává vyhláška č. 1/02 Požární řád obce Poniklá.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Schválení Zřizovací listiny pro Dům s pečovatelskou službou
Na výzvu Ministerstva práce a sociálních věcí zažádala obec Poniklá
o dotaci ve výši 80 000,-Kč na základní vybavení DPS (televizor, nádobí,
sekačka, nářadí apod.) K podmínkám splňujícím žádost je však zařazení
objektu do organizačního řádu obce, což zatím nebylo provedeno. Proto je
DPS Zřizovací listinou zařazena jako organizační složka obce.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Schválení smlouvy o základní dopravní obslužnosti
I pro rok 2004 bude podepsána Smlouva mezi obcí Poniklá
a Krajským úřadem Libereckého kraje na základní dopravní obslužnost. Pro

rok 2004 je účtována ztráta ve výši 90,-Kč/občan/rok (tj. o 25,-Kč méně než
v roce 2003), celkem 111 690,-Kč.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Schválení Povodňového plánu obce
Pověřeným úřadem v Jilemnici byla obec vyzvána o přepracování
Povodňového plánu vzhledem ke změně některých zákonů a změně ve složení
povodňové komise. Plán byl opraven a po schválení v ZO bude zaslán na
MěÚ v Jilemnici.
Hlasování:
pro 11
proti 0
zdržel se 0
Rámcový program oslav 650.výročí obce:
Určená skupina osob pod vedením Ing. Holubce se schází jednou
měsíčně a tento návrh je velmi, velmi předběžný.
Sobota 21.srpna 2004: 13.30 řazení průvodu na Ruzyni
14.00 slavnostní zahájení před školou
14.15 hymna SATORI, umístění praporů,
kladení věnce
15.00 program hasiči
17.00 vystoupení J.J.Kollár + SATORI
20.30 vystoupení mažoretek
21.00 ohňostroj
Neděle 22.srpna:
dopolední turnaj ve volejbale ženy
slavnostní mše svatá –
13.00 hudba
13.30 vystoupení dětí z mateřské školy
14.00 seskok parašutistů, balónové létání
15.00 vystoupení Paul Dance
15.30 vystoupení cvičenek aerobiku
16.0 historický šerm
O dalších aktivitách ve věci zajištění oslav budeme informovat v příštím
zpravodaji.
Pořádání obecního plesu
Paní starostka vyzvala zastupitele, aby se vyjádřili k uspořádání
obecního plesu a zároveň k určení osoby, která zajistí jeho organizaci.
Protože se však nikdo k tomuto úkolu nepřihlásil , nebylo ve věci rozhodnuto.
Ad 10) Diskuze
Pan Stanislav Nechanický nabídl, že nátěr oplocení kolem přívlackého
hřbitova by zajistili dobrovolní hasiči v rámci dohody o provedení práce. Dále

vznesl kritiku na stále se zhoršující stav silnice III.třídy Poniklá-Jilem
a požádal, aby obec intervenovala u Správy a údržby silnic nebo i na KÚ. Pan
Miloš Holubec vystoupil s kritikou autobusové čekárny u kostela, která
nezdobí střed obce a ve věci stanovení místního poplatku za likvidaci odpadu
navrhoval zjištění počtu popelnic, které se vyvážejí. Připomenul, že se obsahy
kontejnerů a systém jejich přistavování řeší po několik volebních období. Stav
se jenom pomalu zlepšuje. Nemalý význam má i systém likvidace odpadu
v okolních obcích, protože když tam tuto možnost likvidace nemají, pak
odloží odpad u nás. Pan Zákravský požádal zastupitelstvo o zakoupení
sněhové frézy. Pan Patočka se dotázal, jak dlouho ještě potrvá vyřizování
záležitostí s prodejem bytů a mimo jiné poukázal na hříšné peníze, které obec
požaduje. Opět se zmínil o nutné opravě střechy, která nebude levnou
záležitostí a jak dlouho ještě budou platit nájemné obci a na cenu pozemku,
zda je opravdu v ceně bytu.. Pan Čurda se v důsledku schválení Zásad pro
prodej bytů, kdy se platba uskuteční jednorázově před podpisem smlouvy
zeptal, kdo půjčí peníze důchodcům a dále na přeměřování bytů Realitní
kanceláří, zda byly zjištěny velké rozdíly. Pan Simonides se opětovně
dotazoval na přívod vody k jejich objektu a na náhradní zásobování cisternou
(zjistí paní starostka). Paní Votočková podala připomínku k pitné vodě, které
podle ní „hrozně páchne“. Pan Čížek odpověděl, že voda vyhovuje normě
a rozbory to potvrzují, ale přislíbil, že příští vzorek vody odebere přímo v bytě
paní Votočkové. Ve věci navýšení poplatku za odvoz odpadu vysvětlil, že je
potřebné přistavovat nádoby zcela plné. Firma odveze veškeré popelnice,
které má na svozové trase, ať jsou plné či prázdné, ale poplatek za odvoz
naúčtuje. Právě tak tříděním odpadů se může poplatek výrazněji snížit, což
dokazuje i rozbor nákladů za letošní rok, kdy za vytříděný odpad obec získala
60 000,-Kč a o to je ponížen poplatek (pokud by se netřídilo pak by poplatek
vzrostl o 40,-Kč už nyní). Paní Kadavá kritizovala autobusovou čekárnu
u kostela. Podala návrh na zvážení umístění samostatné skříňky na smuteční
oznámení, neboť vyvěšování mezi ostatními plakáty je nedůstojné a dále
přednesla návrh na změnu umístění nádob na odpad u základní školy. Ve věci
kontejnerů navrhuje umístění uzamykatelných kontejnerů s obsluhou v určitý
den a hodinu. Pan Janda přednesl připomínku k územnímu plánu, neboť tento
dokument svazuje obec a občany a nic nepřináší. Řada obcí nemá územní
plán a nemají problémy s výstavbou a dalším rozvojem. Paní Václavíková
poukázala na kritický stav silnice na Přívlaku. Paní Holubcová A. třídí odpad
již několik let, ale v televizním pořadu viděla, jak ta samá firma, která odváží
odpad i z naší obce, vytříděný odpad vyklápí na skládku komunálního
odpadu. Pokud jsou po obci rozmístěny velkoobjemové kontejnery tak sem
vozí odpad včetně nebezpečného i cizí lidi a my na to doplácíme. Navrhuje
kontrolu odvozu popelnic. Pan Janeček ve svém diskuzním příspěvku

poznamenal, že stejně se dává všechno do popelnic, protože si za to občan
zaplatí. Navrhuje zřízení sběrného dvora, neboť umístěné kontejnery jsou
naplňovány odpadem, který tam skutečně patří sotva do poloviny, neboť to
ostatní je buď papír, dřevo, roští, železo a jiné, což do kontejneru nepatří. Pan
Šír se domnívá, že současný způsob rozvážení kontejnerů je nejpřijatelnější.
Dále vyzval zastupitele, aby se vyjádřili k práci Drobných služeb, zda jsou
spokojeni či nespokojeni, neboť v příštím týdnu si vybírají dovolenou do
doby, než bude v provozu lyžařský vlek.
Ad 11) Závěr
Paní starostka poděkovala za účast na dnešním zasedání a popřála
všem hezké a klidné Vánoce.
USNESENÍ
z 8.zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 3.prosince 2003 v pohostinství U Floriána
ZO schvaluje
• program 8.zasedání včetně ověřovatelů, zapisovatele a navrhovatele.
• doplnění programu o schválení Zřizovací listiny k Domu
s pečovatelskou službou a schválení Povodňového plánu obce.
• zprávu o činnosti rady obce za období od 13.10. do 26.11.2003.
• „Zásady pro prodej domů, bytů a nebytových prostor z majetku obce
Poniklá“.
• obecně závaznou vyhlášku č. 2/2003 „O místních poplatcích“ vyjma
poplatku za komunální odpad.
• rozpočtovou změnu č. 1 v tomto rozsahu:
- navýšení rozpočtu na provoz základní a mateřské školy + 5 320 714,-- navýšení rozpočtu dotací za ztráty způsobené KRNAPem + 4 180,-- navýšení rozpočtu na uskutečnění referenda
+ 29 200,-- navýšení neinvestičních výdajů na provoz MŠ
- 889 122,-- navýšení neinvestičních výdajů na provoz ZŠ
- 4 431 592,-- navýšení výdajů na ČOV (vytěžení písku)
- 4 180,-- navýšení výdajů na referendum
- 29 200,-- příjem finanční půjčky od pana Šíra
+ 707 600,-- úhrada za Kässbohrer
- 707 600,-- snížení nákladů za hygienické úpravy kuchyní MŠ a ZŠ
- 50 000,-- navýšení výdajů na údržbu ZŠ (oprava oplocení)
+ 30 000,-- navýšení výdajů na údržbu MŠ
+ 10 000,-(revize hromosvodů a elektro)

- navýšení příjmu za prodeje pozemků
+ 45 000,-- navýšení příjmu za prodej rolby
+ 80 000,-- úhrada dluhu firmě Jan Janda
- 108 000,-- navýšení nákladů za opravu míst. rozhlasu
- 27 000,-(nebyl rozpočtován)
• vyvázání zástavy České spořitelny, a.s., uvalené na Dům
s pečovatelskou službou.
• zastavení majetku ve vlastnictví obce ve prospěch České spořitelny,
a.s., k zajištění pohledávky za hypotečním úvěrem ve výši
3 500 000,-Kč v tomto rozsahu:
- budova-bytový dům čp. 60 s 9 byty na stpč. 358, k.ú. Poniklá,
- budova-bytový dům s nebytovými prostorami čp. 204 se 3 byty na
stpč. 156, k.ú. Poniklá,
- budova-bytový dům čp. 262 se 4 byty na stpč. 348, k.ú. Poniklá,
- budova-obytný dům čp. 307 se 6 byty na stpč. 345, k.ú. Poniklá,
- budova-obytný dům čp. 320 se 7 byty na stpč. 351, k.ú. Poniklá,
- budova-obytný dům čp. 321 s 9 byty na stpč. 352, k.ú. Poniklá,
- budova-obytný dům čp. 412 se 4 byty na stpč. 179, k.ú. Přívlaka.
• vyhlášku č. 3/2003 o zrušení vyhlášky č. 6/95.
• organizační složku obce – „Dům s pečovatelskou službou“.
• Povodňový plán obce Poniklá.
• podepsání smlouvy s Libereckým krajem o zabezpečení dopravní
obslužnosti na rok 2004 ve výši 111 690,-Kč (90,-Kč/osoba/rok).
ZO bere na vědomí
• finanční dar čestné občanky Poniklé paní Jarmily Maiorany , určený
na pořízení slavnostního praporu a znaku obce Poniklá.
• příkaz starostky obce k provedení inventarizace obecního majetku ke
dni 31.12.2003 dle schváleného usnesení rady obce č. 509 ze dne
13.10.2003.
• návrh akcí k zařazení do rozpočtu obce na rok 2004.
• rámcový program oslav 650 let obce Poniklá.
ZO ruší
• obecně závaznou vyhlášku č. 6/95 „Požární řád obce“.
ZO pověřuje
• radu obce k provedení rozpočtových změn týkajících se měsíce
prosince s tím, že bude ZO o těchto změnách informováno v na
nejbližším zasedání.

650 let obce Poniklá
se bude slavit 21. a 22.srpna příštího roku. K průběhu oslav se každý
měsíc schází určená skupina osob pod vedením Ing. Jana Holubce. Podklady
pro vydání Pamětních listů a zvláštního výtisku zpravodaje připravuje paní
Miluška Holásková. Nyní se zdá, že je na přípravu dostatek času, ale
postupně zjišťujeme, že třeba zajištění lavic a stolů je již dnes problém,
neboť ve stejné dny pořádají oslavu 650 let města také ve Vysokém nad
Jizerou a v Jablonci nad Jizerou se bude zřejmě konat přehlídka dechových
hudeb.
Oslovujeme již nyní naše pány a paní podnikatele, aby si ve svém
drahocenném čase a nekonečném spěchu našli alespoň kousek místa pro
případnou prezentaci svého řemesla, výrobku nebo činnosti. Nemusí to být
finančně náročné, stačí propagační materiál, postavení stánku se svými
výrobky, tablo s fotografiemi nebo desítky dalších nápadů, kterými naši lidé
bezesporu oplývají.
Oslovujeme znovu naše občany, aby pomohli obci s přípravami oslav,
aby se zapojili svými nápady, vzpomínkami, fotografiemi. Aby oslovili své
spluvrstevníky a spolužáky, se kterými se třeba pravidelně scházejí při
nejrůznějších „srazech“ a pozvali je k nám do Poniklé.
Oslovujeme všechny rodáky a příznivce obce, aby si již nyní zajistili
případné ubytování nebo poskytli rozhovor či diskuzní příspěvek našemu
zpravodaji.
Obec již několikráte písemnými žádostmi obeslala Ing. Miroslava
Macha, člena rady kraje pověřeného vedením resortu dopravy, aby přednostně
zařadil opravu silnic III.třídy Poniklá-Jilem a Poniklá-Jestřabí do oprav v roce
2004. Jeho odpověď a odpověď pana a hejtmana Pavlíka jsme si mohli přečíst
v březnovém zpravodaji. Od té doby jsme opět písemně požádali Ing. Macha,
Ing. Karla Dolejšího (zástupce hejtmana pověřeného vedením resortu
ekonomického) a opětovně i pana hejtmana RNDr. Pavla Pavlíka, aby oprava
těchto dvou státních silnic byla provedena zpočátku příštího roku vzhledem
k oslavám 650 let obce. Odpověď jsme ani od jednoho z vyjmenovaných pánů
doposud neobdrželi. Zvlášť byla oslovena paní Kousalová ze Správy a údržby
silnic Semily se žádostí , aby byla opravena komunikace Poniklá-Jilem, neboť
tato paní má na starost opravy silnic II.a III.tříd semilského okresu. Její
odpoveď byla strohá. S opravou této silnice je v roce 2004 počítáno pouze
s výspravami výtluků.
V této záležitosti uvítáme od Vás, občanů, každou radu i pomoc,
pokud máte jakékoli možnosti a kontakty na osoby, které by mohli postrčit
problém s kritickým stavem obou silnic.
Děkujeme.
Starostka

Proč zaplatíme v novém roce více za komunální odpad?
1) Přistavujeme poloprázdné popelnicové nádoby a někteří z nás
ponechávají u svozových míst i popelnice prázdné. Svozová firma je
započítává a zpoplatňuje.
2) Netřídíme, netřídíme, netřídíme! Namátkově otevřené popelnicové
nádoby obsahují papíry, PET lahve i sklo! Za vytříděný odpad můžeme
obdržet bonus. Za rok 2003 to bylo 60 000,-Kč (tím se snižuje poplatek za
odvoz).
3) PET lahve nesešlapáváme. Objemově zabírají PET lahve mnoho místa,
proto neustálý nepořádek kolem kontejnerů a doprava navíc.
4) Nevyužíváme svozu nebezpečného odpadu, který je včas a řádně
oznámen. Složky nebezpečného odpadu se objevují v kontejnerech
(pneumatiky, baterie, barvy, televizory), za který na skládce zaplatíme
nejvyšší taxu.
5) Do velkoobjemových kontejnerů se odkládá i železo, na které je vyčleněn
zvláštní kontejner se stálým umístěním na bývalém „Huderově“.
6) Naopak do kontejneru určeného pouze na železo je odkládán nebezpečný
i komunální odpad! Za vytřídění také zaplatíme.
7) Od poloviny příštího roku se posunuje sazba DPH z 5 na 22%.

Informace pro vlastníky a nájemce pozemků spadajících pod správní
působnost Městského úřadu v Jilemnici
Pověřený obecní úřad-Městský úřad Jilemnice jako orgán ochrany
zemědělského půdního fondu a rostlinolékařské péče na základě písemného
oznámení o nekosených pozemcích v katastru Poniklá i Přívlaka, upozorňuje
na následující zákonná ustanovení, která budou předmětem kontrolní činnosti
v následujícím vegetačním období.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (ZPF) č. 334/1992 Sb.,
ve znění pozdějších změn v § 3 odst. 1 stanoví, že: „Hospodařit na
zemědělském půdním fondu musí vlastníci nebo nájemci pozemků tak, aby
neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody škodlivými
látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů,
nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické
vlastnosti půdy …“.
Velké zaplevelení poškozuje zejména biologické vlastnosti půdy, ale
v případě vysemenění některých druhů plevelů mohou být poškozeny
i chemické vlastnosti půdy, přemnoží-li se za delšího vlhčího období

mokřadní rostliny dojde ke znehodnocení půdy z hlediska zemědělského.
Orgán ochrany ZPF může podle zákona uložit rozhodnutím opatření
a v případě, že nařízená opatření nebudou splněna, uložit právnickým osobám,
jakož i fyzickým osobám oprávněným k podnikání, pokutu až do výše
pětisetnásobku minimální mzdy nebo v případě fyzických osob neplnění
projednat jako přestupek.
Také zákon o rostlinolékařské péči č. 147/1996 Sb., a změnách
některých souvisejících zákonů v § 4 stanoví, že: „…vlastníci pozemků nebo
osoby, které je užívají z jiného právního důvodu, jsou povinni při své činnosti
omezovat výskyt a šíření škodlivých organismů (tím se rozumí i plevele) tak,
aby v důsledku jejich přemnožení nevznikla škoda jiným osobám a aby
nedošlo k poškození životního prostředí a zdraví lidí nebo zvířat.“
Pověřený obecní úřad toto kontroluje ve spolupráci se Státní
rostlinolékařskou správou a rozhoduje podle § 43, odst. 1 ve svém obvodu
o plnění ustanovení § 4 písm. a), bodu 1 zákona při výskytu a šíření plevelů,
jakožto škodlivých organismů, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské
půdě a které ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.
Pokutu až do výše 500 000,-Kč uloží pověřený obecní úřad fyzické
nebo právnické osobě, která nesplní povinnosti podle § 4 písm. a) bodu 1 při
výskytu plevelů, které se šíří na neobdělávané a nezemědělské půdě a které
ohrožují životní prostředí, zdraví lidí a zvířat.
Nově byl doplněn i zákon o přestupcích č. 200/1990 Sb., ve znění
pozdějších změn, a to v § 47b, odst. 1, písm. d): „Přestupku se dopustí ten,
kdo neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že
naruší vzhled obce“. Za tento přestupek může obec uložit pokutu až do výše
10 000,-Kč.
Z výše uvedeného vyplývá, že vlastníky i nájemce je možné
postihovat v případě, že neplní výše uvedená zákonná ustanovení. Proto
zveřejňujeme tento dokument a vyzýváme vlastníky půdy, aby sami včas
zajistili obdělání orné půdy, zahrad a ovocných sadů a pokos trvalých travních
porostů nebo provedli kontrolu, jak nájemci – uživatelé jejich pozemky
obdělávají nebo udržují v nastávajícím roce 2004.
Ing. Věra Doležalová,
vedoucí odboru životního prostředí Jilemnice

Nařízení opatření v ochraně lesa proti kůrovcům v roce 2003, 2004 a
2005
Ministerstvo zemědělství-úsek lesního hospodářství
Rozhodnutí
Ministerstvo zemědělství, jako orgán státní správy příslušny podle
§ 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění
některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
NAŘIZUJE
vlastníkům lesa podle § 32 odst. 2 lesního zákona, aby provedli tato
opatření v ochraně lesa proti lýkožroutu smrkovému, lýkožroutu severskému,
lýkožroutu lesklému a lýkožroutu menšímu – dále jen „kůrovci“.
1) Dříví napadené kůrovci zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat
(tj. odkorněním a spálením kůry nebo chemicky) nejpozději do 31.března,
v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m
nadmořské výšky, do 30.dubna běžného roku.
2) Veškeré polomy, vývraty a dříví atraktivní pro rozvoj kůrovců vzniklé do
31.března zpracovat, odvézt z lesa nebo asanovat nejpozději do 31.května,
v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m
nadmořské výšky, do 30.června běžného roku.
3) Celoročně vyhledávat a včas zpracovávat, odvážet z lesa nebo asanovat
dříví nově napadené kůrovci.
4) Lapáky nebo lapače I.série v roce 2004 stanovit a pokládat nebo
instalovat v počtech stanovených podle přílohy č. 2 k vyhlášce 101/1996
Sb.
5) Vést evidenci nezbytnou pro stanovení počtu lapáků a lapačů I.série
v roce 2005 a počet lapáků nebo lapačů stanovit a pokládat nebo
instalovat podle zjištěných hodnot (výpočet viz příloha č.2 k vyhlášce
101/1996 Sb.). Obdobně postupovat při stanovení počtu lapáku nebo
lapačů proti lýkožroutu menšímu.
6) Platnost tohoto rozhodnutí se stanoví do 30.6.2005.
U rozhodnutí se podle ust. § 55 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním
řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, vylučuje odkladný účinek
případně podaného rozkladu.
ODŮVODNĚNÍ
Extrémní klimatické podmínky let 2002 a 2003 způsobily oslabení
smrkových porostů v lesích a následné náhlé zvýšení populační hustoty
kůrovců tak, že existuje reálné nebezpečí jejich přemnožení, vzniku

kalamitního stavu a nepředvídatelných škod na lesních majetcích na území
celé České republiky. Ministerstvo zemědělství na základě poznatku z vlastní
dozorové činnosti, šetření prováděných Výzkumným ústavem lesního
hospodářství a myslivosti Zbraslav-Jíloviště a podnětů orgánů státní správy
lesů na úrovni krajských úřadů vyhodnotilo situaci a dospělo k závěru, že
současný stav populační hustoty kůrovců naplňuje ustanovení § 32 odst. 2
lesního zákona o vzniku mimořádných okolností v lesích. Z tohoto důvodu
nařídilo výše uvedená opatření.
Protože nesplněním opatření v termínech vyžadovaných z hlediska
účinné ochrany lesa proti kůrovcům v lesích jednotlivých vlastníků jsou
ohroženy lesy vlastníků sousedních a jimi vynaložené prostředky na řádnou
likvidaci hmoty kůrovci napadené a pro kůrovce atraktivní znehodnoceny,
bylo rozhodnuto provedení opatření nařídit všem vlastníkům lesa. Naléhavý
obecný zájem ochrany lesa proti kůrovcům a nebezpečí, že odkladem výkonu
rozhodnutí by, za určitých klimatických podmínek, mohlo dojít k ohrožení
lesů sousedních vlastníků, jsou důvody, pro které byl vyloučen odkladný
účinek rozkladu.
Ministerstvo zemědělství nevyužilo všech zákonných možností
daných orgánům státní správy lesů a nenařídilo např. zastavení všech jiných
těžeb než těžeb nahodilých, neboť křivka nárůstu populační hustoty kůrovců
není na území celé republiky shodná. Tato opatření je však možno uložit na
základě zjištěného stavu v menších, přesně vymezených územích
rozhodnutím příslušného krajského úřadu nebo rozhodnutím, popř. nařízením
příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Z úrovně obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností je rovněž možno uložit opatření směřující
k vyhubení škůdců (např. kůrovci, dřevokaz), kteří se vyskytnou na skladech
(skládkách) dříví mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa (§ 32 odst. 9
lesního zákona). Proto bylo rozhodnuto jak výše uvedeno.
POUČENÍ O ODVOLÁNÍ
Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. § 61 odst. 1 správního řádu
podat do 15ti dnů od jeho doručení rozklad k ministru zemědělství podáním
doručeným Ministerstvu zemědělství, Těšnov 17, 117 05 Praha 1.
Proti rozhodnutí o vyloučení odkladného účinku nelze podle ust.
§ 61 odst. 3 a 55 odst. 3 správního řádu podat rozklad.
Ing. Jaromír Vašíček, Csc.,
náměstek ministra zemědělství

Výroční zpráva Sboru dobrovolných hasičů Poniklá (zkráceno)
Sestry a bratři, vážení hosté, dorostenky a dorostenci!
Budeme-li pročítat stránky 119-lete existence našeho sboru zjistíme,
že rok 2003 byl z pohledu úspěchů v požárním sportu nejúspěšnějším.
Nejprve několik základních údajů a informací o našem sboru. Členská
základna měla k 30.11.2003 169 členů a 39 mladých hasičů do 18 let. Od
poslední VVH jsme se rozloučili s našimi dlouholetými a obětavými členy,
panem Josefem Skalským,. Jaroslavem Novotným a Bohumilem
Huderou.V hodnoceném období se konalo 14 výborových schůzí, 3 valné
hromady a 1 výroční valná hromada. Poslední informací je, že Zdeněk Krafek
vykonává funkci starosty okrsku.
Na úseku prevence jsme v letošním roce neměli uloženy žádné
preventivní prohlídky. Byly však provedeny dohlídky v objektech, ve kterých
byly v loňském roce zjištěny závady. Majitelé nemovitostí tak měli na jejich
odstranění jeden a půl roční lhůtu. Přesto výsledek dohlídek byl velmi špatný.
Z šestnácti objektů, kde byly zjištěny závady, došlo k jejich odstranění pouze
ve dvou případech. Z uvedeného vyplývá, že některé majitele požární závady
neznepokojují a prevenci velmi podceňují. Tito nás však nesmí odradit od
naší práce na úseku prevence. Musíme mít radost z každého, byť malého
úspěchu na tomto poli. Myslíme si, že tato činnost stále patří do naší
dobrovolné náplně.
15.ledna 2003 v 18.53 hodin, 5 minut po ohlášení požáru vyjela naše
výjezdová jednotka k požáru objektu čp. 89 (bývalé Krafkovo). V chalupě
začalo hořet až po třech dnech od posledního topení. Příčinou zahoření byla
prasklá azbestová roura, která procházela dřevenou stěnou ze dvou stran
omítnutou. Do roury byl zaústěn kouřovod od nasýpacích kamen. Ohnisko se
posouvalo ve ztrouchnivělých trámech pod omítkou za malého přístupu
vzduchu. Unikajícího kouře z chalupy si všimla Vladěna Pírková. Díky
včasnému nahlášení a rychlému zásahu byla chalupa před požárem uchráněna.
O zahoření informoval naši jednotku a HZS Semily pan Petr Holubec.
K požáru vyjeli L.Čurda, M.Holubec, J.Mejzlík, Jan a J. Jindřišek ml. a T.
Klikorka. Na základnu se vrátili ve 22.44 hodin.
31.ledna bylo provedeno čištění domovní kanalizace u čp. 263,
22.března se vybraní členové účastnili školení řidičů, na kterém získali
osvědčení o způsobilosti řídit motorová vozidla s právem přednosti v jízdě. Za
přípravu požárních vozidel na technickou prohlídku patří poděkování
L.Čurdovi, J. Mejzlíkovi a L.Hanušovi. Vyčistili jsme nádrž u školy a pan
Vejnar se svými sousedy nádrž v hoření Poniklé. Podíleli jsme se na
zprůchodnění potrubí pod hlavní silnicí u Jandových. Provedli jsme úklid
v okolí zbrojnice i prostorách dílen, skladů a garáží.

HZS Semily vyhlásil 26.května prostřednictvím sirén poplach na
objekt balírny kávy v areálu ZD Mříčná v 9.05 hodin. O 5 minut později
vyjelo družstvo ve složení L.Čurda, J. Mejzlík a T.Klikorka na místo zásahu.
V 9.25 hod. bylo na místě. Vzhledem k tomu, že se jednalo o námětové
cvičení, vrátilo se družstvo na základnu v 10.05 hod.
Pravidelně se zúčastňujeme školení velitelů zásahových jednotek
a základního kurzu pro strojníky. kpt. Navrátilem z HZS Libereckého kraje
byla provedena kontrola dodržování pravidel požární ochrany v obci. Součástí
kontrolní činnosti byla i prohlídka hasičské zbrojnice, její vybavenosti, stavu
techniky a její připravenosti v případě výjezdu. Ze strany kontrolního orgánu
nebyla žádné připomínky.
Naše nejvíce užívané vozidlo, kterým je zajišťována doprava na
okrskové schůze, veškeré tréninky a soutěže, je Avia 30-valník. Každoročně
rovněž zajišťujeme dopravu místnímu ochotnickému souboru za cenu PHM.
(O činnosti na úseku práce s mládeží a dorostu bylo pojednáno ve zpravodaji
lednovém, květnovém a červencovém).
Letošní 7.hasičský výlet byl supervýletem. Za krásného počasí jsme
se nechali Avií odvézt do Pece pod Sněžkou a vydali se pěšky na nejvyšší
českou horu. 7.května jsme se s mladými hasiči sešli u Lípy svobody,
abychom si již po čtrnácté připomněli svátek patrona hasičů sv. Floriána.
O pouti zajišťujeme již tradičně občerstvení. Sbor již druhým rokem využívá
grantů Libereckého kraje. I když jsou po celkovém vyúčtování ztrátové, je
třeba zdůraznit, že finanční podporu v takovém rozsahu, zejména na akce
mládeže, bychom jenom z našich zdrojů nemohli zabezpečit. Tady musíme
poděkovat panu Schmidtovi, který celou agendu obětavě zajišťuje. Provedli
jsme svépomocí první nátěr střechy hasičské zbrojnice. Uspořili jsme tak
nejméně 30 tis.korun. Největší zásluhu a poděkování za tuto akci patří
T.Klikorkovi a P.Holubcovi. Za vedení kroniky děkujeme i E.Holubcové.
K významným životním výročím našich členů blahopřejeme a osobně je
navštěvujeme. Poslední den v roce pořádáme Silvestrovský běh, který je již
dvacetiletou tradicí. O jeho zajišťování a přípravu se obětavě stará J.Jindřišek.
Na dnešní schůzi nejsou přítomni naši mladí hasiči. Důvod je prostý. Svou
přítomností by odčerpali více než 70% kapacity této místnosti. Proto pro ně
jejich vedoucí připravili výročku, která proběhla již od 14.00 hodin.
Občerstvení dětí zasponzoroval pan J.Braun částkou 1000,-Kč. Děkujeme.
Děkujeme i ostatním kteří nás sponzorují, ale chtějí zůstat anonymní.
V příštím roce, v druhé polovině srpna, si náš sbor připomene 120 let
své existence. Oslavy proběhnou společně s oslavami obce, která si
připomene 650 let první písemné zmínky. Dvoudenní slavnosti jsou spojené
se sjezdem rodáků. Z uvedeného vyplývá, že sbor i obec, chtějí-li se důstojně,
věříme, že před početnou veřejností prezentovat, se musí důkladně připravit.

K tomu byla z iniciativy obce ustavena historická komise, ve které máme
svého zástupce. Komise začala pracovat již přede dvěma měsíci. V jejich
silách bude celou akci organizačně a propagačně zabezpečit. V jejich
možnostech však nebude zajistit vzhled obce. To vše bude záležet na
odpovědnosti nás, občanů. Výbor našeho sboru se rovněž touto problematikou
začal zabývat z pohledu podílu příprav a účasti na těchto významných
jubileích. Věříme, že nebude jediného fyzicky schopného člena sboru, který
by svým dílem nepřispěl k jejich zdárnému průběhu.
Dovolte, abych jménem výboru sboru a i jménem svým popřál vám
i vašim rodinám radostné prožití svátků vánočních, veselého Silvestra a do
nového roku pevné zdraví, stálou pohodu, klid a mír.
(Ze zpráv preventisty Petra Holubce, velitele Miloše Holubce, vedoucí
mládeže Lenky Drábkové a pokladní Věry Butulové vybrala K.Kavánová.
Úplnou zprávu přednesl pan Zdeněk Krafek).
Jenom malé zamyšlení…
Výroční schůze ponikelských hasičů jsem se zúčastnila opět po
5 letech. Po vystoupení mladých hasičů jsem měla bezvadnou náladu ještě
příští den. Nejenže vyhrávají na všech možných stupních soutěže, ale dokážou
se také bavit bez televize a počítačů! To bezvadné vystoupení je důkazem, že
při správné orientaci, správném chování a ochotě dalších jedinců obětovat ze
svého času pro druhé, se rozvíjí netušené a neobjevené vlastnosti. Způsobem
svým vlastním a patřícím jejich věku, předvedli všem, že mají energie na
rozdávání. Proč jedni najdou v obci vyplnění svého volného času vrchovatě
a druzí se nudí, vymýšlejí lumpárny a jejich rodiče je nechávají se bezprizorně
poflakovat? Po sobotním vystoupení mladých hasičů jsem přesvědčená o tom,
že kdo chce, tak si vyplnění svého volného času vždycky najde. A když se
ještě najdou tak obětaví a bezvadní dospěláci-vedoucí jako jsou u hasičů, pak
nemusíme mít obavu, že se tato ponikelská mládež ocitne v dospělosti
v nudě a bezradnosti. Fandím jim a držím palce do příštích soutěží. A těm
jejich vedoucím děkuji a přeji mnoho dalších výher a nápadů, jak je zaujmout
a omezit v nich veškeré negativní jevy, kterými jsou z televizních obrazovek
a jiných komerčních záležitostí zaplavováni.
starostka

90.výročí založení Včelařského spolku pro Poniklou a okolí
bylo právě tohoto roku dne 26.října. V roce 1913 na 2. hodinu
odpolední byla svolána první ustavující valná hromada v hostinci pana
Štěpána Janouška č. 230 (tehdejší). Tuto schůzi svolal pan řídící učitel Josef
Skrbek, který po 5 neděl pořádal včelařské přednášky s názorným výkladem

moderního včelařství. Ke svolání této ustavující valné hromady přimělo pana
Skrbka také to, že toho roku bylo chladné jaro i léto, takže i v srpnu včely
padaly hladem. Včelaři tak pocítili potřebu založení včelařského spolku, aby
jeho prostřednictvím mohli pro včelaře zajistit nezdaněný cukr a na zimu tak
včely dostatečně pokrmit.
Včelařský spolek byl však původně založen jako „Včelařský odbor“
Čtenářsko-hospodářského spolku Palacký. Stanovy tohoto odboru byly
povoleny c.k. místodržitelstvím pro království české dne 4.října 1913
a v jejich smyslu se svolala valná hromada, aby se zjistil počet členů a zvolili
se činovníci na rok 1914, neboť spolek počne dnem 1.ledna 1914.
Ke spolku se přihlásilo 25 členů, z nichž bylo 16 z Poniklé,
8 z Přívlaky a 1 z Nové Vsi.
Předsedou byl zvolen
místopředsedou
jednatelem
pokladníkem
výbory

přehližitelé účtů

Josef Skrbek, ředitel školy,
Antonín Zemánek, mistr krejčovský z Přívlaky,
František Holubec, mistr truhlářský z Poniklé,
Stanislav Horna, obchod perlemi z Poniklé,
Jan Harcuba, obecní strážník, Josef Jirouš, obchodník
z Přívlaky, Antonín Kocourek, obchodník a rolník
z Poniklé,
Bohuslav Fišera, mistr krejčovský z Poniklé a Karel
Jirouš, cestář z Poniklé.

Sestavili seznam pro včelařské pojištění a odebírání časopisů a dále zjistili, že
včelaři zastoupeni ve spolku, obhospodařují 7 včelínů, 109 včelstev v úlech
s dílem pohyblivým, 51 prázdných úlů, 8 medometů, 2 vařáky na vosk a 1 lis
na slaměnné rohože a drobné náčiní.
Pokladní vybral stanovené příspěvky pro Ústředí spolku a na časopisy
a pojištění. Tolik je nám známo o založení našeho včelařského spolku, který
přetrval přes první světovou válku i německou okupaci, na kterou už se mnozí
občané pamatují a následovaly i další nepříznivé situace, ale včely a včelaři se
snad hned tak z tohoto světa nevytratí a budou si hledět své práce, pokud je
globalizace nezničí.
Co se týká současnosti, mohu Vám sdělit, že díky houževnatosti a píli
našich otců a předchozích činovníků naší nyní nazývané Základní
organizace českého svazu včelařů v Poniklé konstatujeme, že dosud žijeme
a jsme tady v počtu 28 včelařů se 106 registrovanými včelstvy a těšíme se
každým jarem, že bude lépe. Léta nám však ukrajují čím dál více času a tak
bohužel dnes se nezmůžeme ani na nějakou oslavu jubilea. Ale není všem
dnům konec a třeba to v příštím roce zvládneme lépe.

Pro tentokrát Vám, milí čtenáři, tato informace musí stačit, nechci
totiž zabírat příliš mnoho místa v našem zpravodaji.
Za ZO ČSV Poniklá
Václav Hladík, jednatel

Valná hromada Svazku měst a obcí Krkonoše
se uskutečnila 27.listopadu 2003 na Městském úřadu ve Vrchlabí.
Rada Svazku trvale usiluje o pozornost kompetentních orgánů na neutěšený
stav a kvalitu údržby silnic II. a III.třídy v regionu. Silnice jsou neoznačené,
chybí dělící čáry, krajnice, cestování po nich je nebezpečné a celkový stav
dělá jenom ostudu. Nutná je dohoda s Kraji jako správci silnic, aby byla
provedena náprava. Špatný stav silnic II. a III. třídy, které jsou na mnoha
místech jedinými přístupovými cestami pro hasiče, záchranku apod. je znám.
Výsledkem mnoha jednání se státní správou je, že Královéhradecký
i Liberecký kraj s největší pravděpodobností přistoupí na variantu řešení
spočívající v žádosti o mimořádný úvěr na opravy silnic. Královéhradecký
kraj ve výši 800 milionů Kč a Liberecký kraj 380 milionů Kč.
S kvalitou dopravní dostupnosti Krkonoš je spojen i systematický
zápas Rady Svazku za racionální přístup k otázce solení silnic na území
národního parku a jeho ochranného pásma. Rada Svazku poukázala na řadu
rozumných argumentů, které jednoznačně potvrzují, že solení vozovek je plně
slučitelné s ochranou životního prostředí.

Informace o zajištění přednemocniční neodkladné péče v Libereckém
kraji
Liberecký kraj je tvořen okresy Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec
a Semily. V okrese Semily má trvalé bydliště cca 75 600 obyvatel. Hustotou
osídlení 136 obyvatel/km2 mírně převyšuje celostátní průměr. Z hlediska
věkové struktury patří okres Semily k nejstarším v České republice. Členitost
terénu zejména v okrese Semily přináší v zimním období zvýšené nároky na
dostupnost zdravotnické záchranné služby.
Zdravotnické operační středisko nepřetržitě řídí činnost výjezdových
skupin zdravotnické záchranné služby. Přednemocniční neodkladnou péči
poskytují výjezdové skupiny, které mají povahu:
- skupiny rychlé zdravotnické pomoci,
- skupiny rychlé lékařské pomoci,
- skupiny letecké záchranné služby.
Rychlá lékařská pomoc (RLP) je určena k řešení náhlých-akutních změn
zdravotního stavu ohrožujících zdraví nebo život občanů. Zásahový tým tvoří

lékař+zdravotní sestra+řidič-záchranář. Vybavení tvoří speciální vozidlo
s přístroji k obnovení a udržení životně důležitých funkcí. Pracuje kdekoliv
v terénu přímo na místě . Limit dojezdnosti od převzetí výzvy na místo
zásahu je do 15ti minut (kromě případů zvláštního zřetele-mlha, náledí,
nedostupnost terénu).
Rychlá
zdravotnická
pomoc
(RZP)
je
určená
k prvotnímu
přednemocničnímu nelékařskému ošetření. Tým tvoří zdravotní sestra+řidičzáchranář. Vybavení je totožné s vozidlem pro RLP. Limit dojezdnosti od
převzetí výzvy na místo zásahu je do 15ti minut.
Zdravotnické operační středisko obsluhuje vyškolený střední zdravotnický
personál. Obsluhuje tísňovou linku 155 a disponuje radiofonním spojením
s týmy RLP, RZP, LSPP a DRNR.Zajišťuje propojení s ostatními složkami
integrovaného záchranného systému.
Činnost RLP, RZP a zdravotnického operačního střediska jsou základní
články zdravotnické záchranné služby.
Letecká záchranná služba (LZS)pracuje v režimu RLP. Na území ČR je jich
celkem 15. Pro ÚSZS Liberec zajišťuje provoz vrtulníku soukromá společnost
DELTA SYSTÉM-AIR. Provoz je hrazen ministerstvem zdravotnictví.
Skupina speciálních činností je velmi specializovanou součástí záchranných
služeb. Spočívá ve vyprošťování zraněných a pacientů z těžko dostupného
nebo nepřístupného terénu a jejich transport. Tým je tvořen
záchranářem+sestrou, příp. lékařem. Mají speciální odborné proškolení pro
práce ve výškách a nad volnou hloubkou.
Současný stav je z hlediska povinnosti zabezpečit zásah záchranné služby na
místě vzniku do 15 minut od výzvy problematický v okolí Harrachova
a Rokytnice nad Jizerou.
Navrhované řešení předpokládá zřízení příspěvkové organizace
Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje. Vznikne sloučením ZZS
Česká Lípa, ZZS Turnov a ÚSZS Liberec s celokrajskou působností.
Síť výjezdových skupin – zřízení stanoviště výjezdové skupiny RZP
v Českém Dubu,
- zřízení stanoviště výjezdové skupiny RLP v Rokytnici nad Jizerou,
- zavedení plného provozu výjezdové skupiny RZP v Hrádku nad Nisou.
Investiční náklady v oblasti Rokytnice nad Jizerou-Harrachov
představují rekonstrukci vybraných prostor, tyto kompletně vybavit a pořídit
pro stanoviště sanitní vůz s parametry odpovídajícími náročnosti terénu.
Současně bude řešen i způsob garážování. Zabezpečení provozu jednoho
stanoviště ZZS v oblasti Rokytnice nad Jizerou a Harrachov (bude i pro
Poniklou) se v současné době řeší ve spolupráci se starosty dotčených obcí
s tím, že rozpočet stanoviště bude záviset na zvoleném režimu, tj. RZP nebo

RLP (např. náklady na provoz stanoviště v Hrádku n/A činí 3 279 000,-Kč
a v Českém Dubu 3 186 500,-Kč).
Pro zpravodaj vybrala K.Kavánová

Slovo zastupitele
Na posledním zasedání zastupitelstva jsem si od některých občanů
obce vyslechl kritiku na práci nás zastupitelů. Tato kritika se týkala prodeje
bytů a zadluženosti obce. Bylo zde řečeno, že nelze prodávat již zastavené
byty, že je to protiprávní. Paní starostka nás ale ujišťovala, že tomu tak není
a že se byty prodávat mohou. Česká spořitelna nemá proti prodeji žádných
námitek. Výnosy z prodeje bytů půjdou na umoření dluhu u České spořitelny.
Tak jsme si to odhlasovali.
Jsem zastupitelem teprve rok a pár dní. Nepřísluší mi, abych se
hodnotil. Ale domnívám se, že vše co dělám ve prospěch obce, dělám poctivě
a bez postranních úmyslů a výhod. Proto mne docela mrzí útoky vedeny proti
nám zastupitelům, jelikož jsem jedním z nich.
Ano, i mně vadí přílišná zadluženost obce. Vznikla výstavbou
kanalizace a stavbou „Domu s pečovatelskou službou“. Dalo by se diskutovat
o tom, proč musela být např. vybudována kanalizace na koupaliště. Místo této
kanalizace mohlo být napojeno na kanalizační řád mnoho domů a formou
„stočného“ by se mohla kanalizace pomalu splácet. Mohli bychom diskutovat
o tom, proč „Dům s pečovatelskou službou“ stál o další 3 mil. Kč více. A dnes
bydlí v tomto domě i občané jiných obcí. Proč na dostavbu domu nepřispěli
i okolní obce? O těchto věcech by mohla probíhat diskuze. Ale pomůže nám
to? Najdeme viníka? Asi ne. Vše bylo určitě děláno v dobrém úmyslu a nikdo
nechtěl tuto obec zadlužit. Nebo si snad někdo myslí něco jiného?
Jedno mně ale opravdu mrzí. Že dnes vykřikují i ti, kteří tenkrát seděli
v zastupitelstvu a mohli proti zadlužování obce něco dělat a nedělali. Ano,
mohl jsem i já, kdybych už tenkrát chodil na veřejné zasedání zastupitelstva
a aktivně se účastnil diskuzí. Nechodil jsem. A i v dnešní době chodí málo
našich spoluobčanů na naše zasedání. Jen když se jich to bezprostředně týká
(prodej bytů), tak si pomalu nemají kam sednout. Škoda, že nechodí i jindy.
Bojí se? Myslí si, že nebudou moci přednést svůj názor? Nevím. Ale jakmile
s nimi sedím někde jinde (v restauraci u piva, po fotbale apod.) a diskutujeme
o různých problémech v obci, mají mnoho nápadů a podnětů, ale i připomínek
k práci zastupitelstva. Když jim ale řeknu, aby přišli na zasedání
zastupitelstva a zapojili se do diskuze, tak mi odpoví, že se s tím nedá stejně
nic dělat. Že stejně nic neprosadí. Proto bych chtěl vyzvat všechny

spoluobčany - nebojte se přijít mezi nás zastupitele a říci nám, co Vás trápí.
My jsme tady od toho, abychom Vám pomáhali.
A ještě jednu poznámku na závěr. Na posledním zasedání bylo
řečeno, že rada obce přislíbila p. Šírovi, majiteli hotelu v areálu Homole, že
když zajistí venkovní prodej v tomto areálu, tak nebude povolovat nikomu
jinému, aby umístil svoje občerstvení v tomto areálu. Udivuje mne to, protože
se domnívám, že dnes, kdy může být obec ráda za každou korunu a kdy každá
konkurence zvyšuje kvalitu, se rada tímto zbavuje příjmu do pokladny obce.
Příští rok budeme slavit 650 let založení obce a 120 let založeni Sboru
dobrovolných hasičů. Doufám, že se oslavy vyvedou a že mnoho našich
spoluobčanů se aktivně zapojí do této oslavy a připraví návštěvníkům
nezapomenutelné zážitky.
Ladislav Mikolášek

Krkonoše lyžařský-běžecký ráj“

„

Ve čtvrtek 20.listopadu byla ve Skiareálu Sv.Petr podepsána dohoda
o spolupráci při realizaci projektu „Krkonoše lyžařský-běžecký ráj“.
Dokument stanoví, že bude upravováno celkem 527 670 m lyžařských stop.
Z toho Krkonošská lyžařská běžecká cesta: 91 683 km, turistické lyžařské
cesty: 366 487 m a homologované závodní tratě: 69 500 m. Dohodou je o 177
km prodloužena délka doposud upravovaných tras. K podpoře projektu se
v Dohodě svými podpisy zavázaly obce a města Svazku Krkonoše (patří
i Poniklá), provozovatelé lyžařských areálů, Královéhradecký a Liberecký
kraj, Správa Krkonošského národního parku, Horská služba Krkonoše
a Sitour.
Všechny lyžařské a běžecké tratě jsou podrobně zmapovány a budou
pravidelně upravovány, doznačovány a přeznačeny. Do terénu bude umístěno
21 ks nových velkých oblastních pohledových stacionárních map (bude
i v Poniklé) Krkonoše-Západ, Střed, Východ s nově zakreslenými
upravovanými běžeckými stopami.

Příprava projektu „Krkonoše ze sedla kola“
Projekt připravuje Mgr. Petr Ďoubalík a cílem je v horizontu 2-3 let
zlepšit podstatným způsobem v horských, ale zvláště v podhorských oblastech
Krkonoš, podmínky pro cykloturistiku mládeže, dospělých a rodin s dětmi.
Podaří-li se tímto projektem rozptýlit zájem návštěvníků Krkonoš do dalších,
dosud opomíjených oblastí, rozšíří se možnosti podnikání v oblasti cestovního
ruchu. Obsahem projektu je zpracování plánu rozvoje cyklotras na území měst
a obcí sdružených ve Svazku Krkonoše, ve kterém je i obec Poniklá. Je
ustanovena společná pracovní skupina, která koordinuje a řídí práce. Skupina

se obrací na všechny kompetentní představitele samosprávy s výzvou, aby
pokud mají v tomto ohledu nějaké plány, konzultovali je s touto pracovní
skupinou. Proto se obracíme i na veřejnost, hlavně podnikatele, kteří jsou
závislí na cestovním ruchu, aby dali náměty na případné trasy. V současné
době jsou konzultovány možnosti finanční podpory z českých, event.
evropských zdrojů, buď na projekt jako celek, nebo jeho jednotlivé části.

Příprava projektu „Turistický autobus kolem Krkonoš a zajištění jeho
realizace“
Projekt řeší vytvoření dopravního systému, který v letním období
umožní turistům, cykloturistům, ale i místním obyvatelům a v zimě lyžařům,
využívat z hlediska svých potřeb v Krkonoších autobusovou a železniční
dopravu v kombinaci s pohybem na kole či přepravou lanovkami. V první
etapě řeší projekt dopravu v letních měsících a to diferencovaně v plné sezóně
a v mimosezóně, v druhé pak od sezóny 2004/2005 i v zimních měsících.
V současné době je zpracován jízdní řád pro tzv. „páteřní
autobusovou linku“ Horní Malá Úpa státní hranice-Pec pod Sněžkou –
Svoboda-Janské Lázně-Vrchlabí-Benecko-Jilemnice-Rezek-Rokytnice nad
Jizerou-Harrachov státní hranice. Na lince budou nasazeny dva autobusy
umožňující přepravu kol (přívěsy pro 40 kol nebo vnitřní úprava pro 10 kol),
které z obou koncových bodů budou vyjíždět proti sobě.
Provoz linky se předpokládá od 5.června do konce září 2004 s tím, že
v červnu a září vždy ve víkendových dnech, v červenci a srpnu navíc v úterý
a středu. Celková délka této páteřní linky je 113 km s 29 zastávkami. S páteřní
linkou se slaďuje návaznost a vybavenost autobusů pro přepravu kol
u místních spojů Vrchlabí-Špindlerův Mlýn, Jilemnice-Horní Mísečky,
Rokytnice nad Jizerou-Jablonec nad Jizerou –Vysoké nad Jizerou a vlak
Trutnov-Svoboda nad Úpou a další vlakové spoje v krkonošském regionu.

Školení mladých zdravotníků
Na podzim proběhlo soustředění Mladých zdravotníků na Stráži. Za našíškolu
jsme se zúčastnily dvě žákyně.
Přineslo nám to hodně ponaučení pro náš budoucí život. Názorně jsme si
ukazovali jak máme postupovat při zlomeninách, popáleninách a pomoci při
autonehodě. Myslíme si, že by tyto základní znalosti o první pomoci měl znát
každý z nás, protože na provedení rychlé první pomoci někdy záleží lidský
život. Těšíme se na další setkání.
Petra Plichtová, Barbora Hnyková

Listy z kronik Poniklá
Napsal Miroslav Holubec, rodem z Poniklé
Již mnoho let pracuji na rodokmenu rodu Holubců z Poniklé. Při této
práci nacházím různé informace, které by mohly zajímat i Vás, čtenáře
zpravodaje „Pod horami“. Proto se s Vámi o ně v několika pokračováních
podělím.
Nejprve se drobnou poznámkou vrátím k práci pana JUDr. Miroslava
Holubce, která byla v předešlých číslech ponikelského zpravodaje otištěna.
Jeho práce je z roku 1979 a já si jí nesmírně vážím. On sám v úvodu uvádí:
„Nedostatek písemných zpráv ze sedmnáctého století a z doby starší,
dává širokou možnost úvahám a dedukcím, především k vyslovení názorů
o příbuzenství jednotlivých osob a rodin. Proto názory vyslovené zde
k tomuto nejstaršímu období je nutné chápat jako pravděpodobnosti. Proto
fakta na jedné straně a vyslovené názory na straně druhé, jsou vždy jasně
vymezeny i se zdůvodněním, co mne k určitým závěrům vedlo. Některá fakta
připouští i několikerý výklad. Přikláněl jsem se k tomu, který se mi zdál
nejpravděpodobnější. Pokud by se podařilo objevit další písemnosti, jistě by
bylo možné ledacos doplnit, případně opravit.“
Když dva dělají totéž, není to totéž. Tak to může být i u rodokmenu.
Já jsem rodokmen pojal trochu jinak. Jelikož vlastním další materiály jako
jsou osobní vzpomínky, zápisky a korespondenci, prokládám matriční data
těmito zápisy. Také záleží na tom, pro jaký okruh čtenářů je tato práce určena.
Jinak rodopisnou práci pojal PhDr. Václav Mattauch, který měl zřejmě i jiné
podklady. Navazuji na tyto předešlé kapitoly a předkládám Vám některé
zajímavosti, které vlastním. Nejprve uvádím něco o jménu a stáří naší obce
tak, jak již bylo dříve napsáno.
Pan Dr. Jaroslav Kaván v roce 1993 v časopise Krkonoše č.5 uvedl:
„První zmínka o Poniklé (lidově Poniklej, v Poniklým, Ponikelák), dlouhé
vesnici podle malého přítoku Jizery, jsou již z roku 1354 ve spojitosti se
štěpanickými Valdštejny. Jméno bylo původně jménem tohoto malého
potůčku a vyjadřovalo dávné krasové jevy vycházející ze slovesa
poniknouti=vymizeti.“
Pan Jaromír Horáček v roce 1959 v Programu dne požární ochrany
píše: „Už pojmenování obce, která leží v klánu podhůří pod vrcholem Kobylou
(895), je zajímavé. Nad první zatáčkou okresní silnice nad řekou Jizerou je
prostorná vápencová jeskyně a podzemní krasový útvar tu nebyl dosud
probádán. Upomíná na obdobu u Bozkova. Ve zdejších fylitových vrstvách
jsou totiž uloženy místy silné vrstvy vápence (křížlický vápencový lom, staré
lomy ve Štěpanické Lhotě). Také Ponikelský potok, protékající hlubokou strží
pod školou, se ztrácí, „poniká“ pod zemí a odtud i název obce Poniklá.“

Vlastním práci PhDr. Mattaucha z roku 1952 a z této vyjímám: „Při
postupu proti Jizeře byla objevena pobočka zprava a pojmenována podle
kamenitého řečiště Kamenicí a dále pobočka zleva, které dáno jméno Jizírka.
Při dalším sledování Jizery nalezena voda, která se ztrácela v bílé vápenné
skále, byla skloněna pod skálu. Poněvadž pro výraz „býti skloněn, ležeti tváří
k zemi“ se užívalo před půldruhým tisíciletím slova „ničeti, poničati“, dostala
ta voda jméno Poniklá (voda), nebo Poniklý (potok). Poniklá je tedy týž název
pro ponornou vodu, jaký se ozývá v moravském krasu v názvu Ponikva,
Punkva. Takovým blízkým slovem k Poniklá je i název květiny se skloněným
květem „poniklec“ chybně „koniklec“ a dnes už bez znalosti staročeštiny
a praslovanštiny nesrozumitelný a záhadný. Po „Poniklé“ vodě nebo po
„Poniklým“ potoce dostala jméno i pozdější víska PONIKLÁ kolem roku roku
1200 vzniklá. Ještě výše bylo dostiženo zarostlého rokytím, druhem to vrby
a potok jím protékající nazván Rokytnicí.
Dr. Mattauch tady uvádí nejstarší možné datum vzniku Poniklé
a nejstarší možné sídliště na levém břehu Ponikelského potoka při jeho ústí do
Jizery. Druhé, v místě bývalého ponikelského mlýna a dalších 31 usedlostí
datuje do období před rok 1241.
V dostupných písemných pramenech se však Poniklá objevuje
podstatně později. Jednak v letech 1344-1350 za arcibiskupa Arnošta
z Pardubic se Poniklá uvádí v popisu pražské diecéze, což je seznam far.
Zde cituji z D přílohy „Dějin národa Českého“, Františka Palackého:
„Především postavíme sem co základ, starý popis diecese Pražské, podlé
archidiakonatův a dekanatův jejich, jakž pod arcibiskupem Arnoštěm
z Pardubic mezi r. 1344 a 1350 sepsán. Zde uvedeno: Archidiakonat
Hradecký-Dekadant Jičínský: Jičín, Paká nová, Robousy, Úbyslavice,
Běchary, Roztoky, Kostelec, Údrnice, Dolany, Chyjice, Drahoraz,
Konechlumí, Radím, Úlibice, Choteč, Mlazovice, Lužany, Lomnice, Újezd
horní i dolní, Železnice, Nová ves, Libuň, Bystřice, Paká stará, Pecka, Kalná,
Týn (nad Rovenskem), Nadslav, Zliv, Ostrožno, Brenné dolejší, Brenné
hořejší, Nemojčeves, Velíš, Čistá, Brada, Libštat, Jilemnice, Svříčno, Poniklé,
Bělohrad (?Albea), Zebín, Olešnice (Košťálská), Olešná (?), Štěpanice.
Přidej: Byšice, Chomutičky, Kopidlno“.
Krátce nato je Poniklá uvedena v roce 1352 v registrech papežských
desátků. Podmínkou zápisu v tomto rejstříku byla existence fary v osadě.
Poniklá neplatí se Štěpanicemi NIC. Jako obec chudá byla od placení desátků
osvobozena.
Třetí zápis je z roku 1354 – v Poniklé byl prvně jmenován kněz.
Nebudeme si tedy připomínat 650.výročí založení obce, ale výročí
prvního písemného připomenutí obce. Zde jsou ale některé světské zápisy
upřednostňovány před církevními.

Založení Poniklé mohlo proběhnout někdy zhruba kolem roku 1200,
postavením prvních několika obydlí u ústí Ponikelského potoka do Jizery.
Později potom bývaly rozměřením pozemků pověřeni mniši, kteří tyto
rozměřovaly na lány. Tyto pak byly přidělovány jednotlivým osadníkům.
Osadníci si zhruba asi po sto letech po založení obce vystavěli první dřevěný
roubený kostel. Ten mohl být postaven v Poniklé někdy před rokem 1344.

Inu, i to se stane...
Kokainový mor v Praze!
Lidové noviny oznámily, že byl v Praze objeven "kokainový mor". Pražská
policie podnikla honičku na kokainisty a podařilo se ji zatknout drogistu,
který byl za držení kokainu pokutován částkou 10,- Kč... O několik dnů
později byl zatčen další muž, který se snažil prodat neškodnou sodu bicarbonu
a kupujícímu tvrdil, že jde o čistý kokain.... (stalo se v červenci 1924)

Trampoty nudistů
Pařížské úřady jsou již syty lidí, kteří prohlašují, že holdují krajně prostému
životu, obtěžující svou nahotou. Poslední případem je silný muž (34), kterého
sebrala policie nahého v dopoledních hodinách na Martových Polích, kde
prováděl vojenské cviky. V ruce držel klacek a sám si dával povely tak
hlasitě, že mu mohl závidět každý šikovatel. Policisté ho zakryli svými plášti
a odvedli ho na nejbližší komisařství. Tam naháč vysvětloval, že cviky
vykonával nahý pod širým nebem ze zdravotních důvodů. Jestli se to prý
někomu nelíbí, nemůže za to. Zatím ovšem bude moci cviky provádět v
policejním oddělení pro duševně choré, poněvadž se policie rozhodla, že bude
napříště takové naháče považovat za blázny. (stalo se 24.9.1930)
Služby zločincům
Berlínské policii se podařilo dokázat dávnou domněnku, že lupiči, zloději a
vrahové mají půjčovny, kde si za určitou záruku a odměnu mohou vypůjčit
nástroje k provedení zločinů. Nyní vypátrala berlínská policie několik malých
hostinců a kořalen, které - jak se zjistilo - jsou vlastně půjčovnami
zločineckých nástrojů. (stalo se v březnu 1922)

Prevence proti zločincům - státní znak na tvář
Bulharský ministerský předseda Stambolijski oznámil v Sobrani, že se v
Bulharsku chystá zákon, podle něhož bude nenapravitelným zločincům

vtetován na tvář státní znak, aby byl každý zločinec ihned poznán. Podle
mínění ministerského předsedy bude tetování pro zločince větším postrachem,
nežli káznice. (stalo se 17.3.1922)
Žádná vražda, ale obchod!
Osvald Lein (28) z Karlových Varů byl odsouzen k trestu smrti za vraždu své
družky Barbory Flekové z Brna. Před soudem však tvrdil, že svou družku
nezabil, ale prodal na brněnském nádraží za 2.000,- Kč do orientálního
harému. (stalo se 27.4.1926)
To byl zákrok!
V České Lípě navštívil taneční zábavu zaměstnanec státních drah, který se na
zábavě opil a počal tropit výtržnosti. Přivolaného četnického strážmistra
udeřil tak, že upadl na zem. Proto byla přivolána posila a výtržník byl
dopraven na strážnici. Zde vytrhal parapety z oken, okna začal rozbíjet, házel
po kolemjdoucích dříví a uhlí. Jeho řádění učinilo přítrž přivolané hasičstvo,
které ho uklidnilo proudem vody z hadice napojené na obecní hydrant (stalo
se v roce 1926)

Co v dnešních učebnicích kriminalistiky chybí?
"Nutno podotknout, že nález lejna na místě trestných činů není tak častý, jako
třeba nálezy otisků prstů..." Knižnice pro kriminalistiku č. 1/1954

Víno jenom na žízeň!
V roce 1956 bylo zastaveno trestní stíhání pro trestný čin opilství, přestože
měl obviněný v krvi 1,55 promile alkoholu a řídil motocykl. Znaleckým
posudkem bylo "bezpečně zjištěno, že je pravidelným pijákem vína a jeho
schopnost k řízení motocyklu pod vlivem vypitého vína nebyla naprosto
žádným způsobem snížena..." Knižnice pro kriminalistiku č. 4/1956

Bez ucha a peněz
V březnu 1989 oznámil Pavel P. (18) z Brna, že byl na ulici přepaden dvěma
pachateli a když jim odmítl vydat peníze, uřízl mu jeden z pachatelů ucho i s
náušnicí. V průběhu vyšetřování se však zjistilo, že si ve svém bytě ucho uřízl
sám. Dále bylo zjištěno, že si nechal od stejně starého kamaráda železnou
trubkou přerazit nosní kost. Motivem tohoto jednání byl pokus vylákat na
pojišťovně peníze za zranění.

Zákon, jenž České republice dosud chybí
Jelikož dědičnost zločinnosti, blbosti a duševní slabosti hraje důležitou roli
při plození, nařizuje se, že v každém zařízení, který má takové osoby k
dispozici, a po konstatování tohoto stavu ústavním lékařem a dvěma
výtečnými chirurgy, a není-li naděje na zlepšení, vzniká oprávnění provésti
kastraci. Zákon státu Indiana č. 215 z 9.4.1907

Podivná detektivní kancelář
Berlínská policie uspořádala velkou honičku ve všech podezřelých
místnostech severní, západní a jihozápadní části města. Při tom navštívili
policisté také detektivní kancelář na Friedrichstrasse 160, kde si jeden muž
zřídil tančírnu nahých žen. Vchod opatřil velkým nápisem "Detektivní
kancelář". Když tam policie asi kolem 3.00 hodin vnikla, překvapila veselou
společnost, která pila velmi drahé nápoje. Majitel, číšník a hudebníci byli
zadrženi a lokál úředně zrušen. Detektivní kancelář bude proměněna v byty.
(stalo se v roce 1927)

Kdopak by se divil ?
V lednu 1923 v Temešváru spáchala sebevraždu oběšením 103 letá Elen
Jovanovičová. Jak tamní policie zjistila, důvodem k sebevraždě byla její
omrzelost ze života.

Novinka na draka
První světelný signál, neboli semafor, byl v Praze instalován na Můstku
koncem května 1930. O několik dnů později bylo toto zařízení terčem kritiky
novinářů a motoristické veřejnosti. Kritika doplněná statistikou uváděla, že
místo toho, aby byla doprava zrychlena, díky semaforu se rychlost zpomalila.
Řidiči se údajně tomuto místu zdaleka vyhýbali.
Z archívu JUDr. Miroslava Jedličky vybral Ladislav Mikolášek

L

„ áska k bližnímu, přátelskost, bratrský soucit je trpícím často potřebnější
než všechny léky.“
F.M.Dostojevskij
Na Staroměstském náměstí v Praze stojí už pár dní nádherný smrk.
Podle ČTK jde o strom vánoční, který věnovali Praze občané Velkých
Karlovic na Vsetínsku. Tisková agentura říká, že dojel na návěsu na onu
náves matičky Prahy bez problémů. Nu, Velkému Karlovi, jak mu přezdívají,
podřezali žíly v jeho 90 letech. Teď tam stojí, pamětník, a nestačí se divit.
Koukám na něj a vím, že má problém … Jaký? Zkusím vám ho vysvětlit,

máte-li v tom předvánočním šílenství alespoň vteřinku čas. Ale nejprve vám
budu vyprávět příběh, který vskutku stojí za to si připomenout. Karel měl totiž
bratra. Smrk, jenž vyrůstal mezi svými v lese u Bílovic nad Svitavou. Dne
22.prosince roku 1919 šli na předvánoční procházku lesní cestou tři bílovičtí
přátelé. Soudní úředník Josef Tesař, student pražské AVU František Koudelka
a spisovatel Rudolf Těsnohlídek. Blížil se večer a oni chtěli jít domů, když
náhle zaslechli zvuky podobné sténání raněné laně. Přišli k onomu smrku. Pod
ním však neležela srnka, ale na rozvinuté peřince malé prostydlé děvčátko.
Rychle ho vzali do náruče a běželi s ním na četnickou stanici, kde ihned
učinili kroky k jeho záchraně. Do čtyř dnů byla vypátrána jeho matka. Ta
dcerku Lidušku, jejímž otcem byl ruský zajatec, nechala pod stromem ze
zoufalství. Svobodná matka neměla šanci najít práci, a tak se odhodlala
k tomu, že dítě odložila a zpovzdálí sledovala, zda se Lidušky někdo ujme.
Dostala za to později pět měsíců těžkého žaláře.
A Těsnohlídek? Toho příběh zaujal natolik, že se rozhodl i u nás
propagovat stavění vánočních Stromů republiky, což byl severský obyčej
původem z Kodaně. První, pod nímž byla pokladnička, „vyrostl“ roku 1924
na brněnském náměstí Svobody a odtud se zvyk rychle šířil do dalších měst.
V roce 1928 už sbírka vynesla tolik, že mohlo být započato se stavbou domu
pro opuštěné děti.
Stojím před Velkým Karlem a je mi jasné, co si tak myslí. Je ověšený
cingrlátky a žárovičkami jako kdejaký obchodní dům a kolem něj je bláznivý
shon. Lidé nakupují jako zběsilí, proběhnou pod ním a ani se nezastaví při
svém přemýšlení, jakými extra dárky zaskočí své bližní. Přitom on za ta léta
ví, že celý ten shon je vlastně zbytečný, že lze udělat radost i obyčejným
prstýnkem z trávy. A je mu smutno. Stala se z něj jenom kulisa šťastných
a veselých obchodních Vánoc. Protože si už skoro nikdo nevzpomene, že je
také-a to především-Stromem republiky.
Tak to je ten jeho problém. Zkuste mu tedy (a jeho kolegům) udělat
radost. Přestaňte chvíli běsnit. Zastavte se a vzpomeňte si na Lidušku.
Z časopisu Květy č.50/2002 převzal Jindřich Kubín

Společenská kronika
Jubilea v listopadu a prosinci 2003:
92 let
75 let

Marie Holubcová
Miloslava Janurová

80 let
92 let
91 let
80 let

Vlasta Fišerová
Anežka Zemánková
Anna Hanušová
Ludvík Nosek

Všem jubilantům přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
Úmrtí:
29.září 2003 pan Antonín Figer ve věku 90 let
24.října 2003 pan Lumír Skalský ve věku 79 let
14.listopadu 2003 pan Oldřich Fišera ve věku 82 let
14.listopadu 2003 paní Božena Holubcová ve věku 92 let
8.prosince 2003 pan Miloslav Čmuchálek ve věku 75 let
Čest jejich památce!
Narození:
Manželům Gabriele a Radkovi Novotným syn Patrik.
Rodičům srdečně blahopřejeme!
Sňatky:
18.října 2003 pan Petr Klikorka z Poniklé
z Jablonce nad Jizerou.

a

slečna Jitka Machačková

Přejeme hodně stěstí!
Poděkování
Děkujeme paní Stínilové za vlídná a soucitná slova rozloučení s naší
maminkou, paní Boženou Holubcovou, a všem účastníkům obřadu za projevy
účasti a květinové dary.
Syn a dcera s rodinami
Touto cestou chci poděkovat paní MUDr. Karáskové za péči o mého
manžela.
Alena Skalská
Blahopřání
Ve čtvrtek 20.listopadu 2003 převzali dárci krve stříbrné čestné
plakety Dr. Jánského za 20 bezplatných odběrů. Mezi oceněnými byl
i Robert Lukeš a Vladimír Sivoželezov. Díky obětavosti dárců jsou ročně

zachráněny tisíce lidských životů. Jsme rádi, že se můžeme připojit
k blahopřání.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na sbírce pro diakonii
v Úpici. Za veškerou pomoc, která byla směrována těm nejpotřebnějším
vyslovujeme úctu a obdiv.
Všem členům Českého červeného kříže v Poniklé a občanům obce
Poniklá přejeme radostné prožití vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí
v novém roce 2004.
Výbor MS ČČK

Krátké zprávy, inzerce
Rautis podporuje rozvoj turistiky v regionu
Výrobce tradičních skleněných perličkových vánočních ozdob firma
Rautis z Poniklé, chce svojí novou aktivitou podpořit turistický ruch
v regionu. Pro turisty zavádí exkurze, kde se přestaví tradiční technologie
výroby skleněných perličkových vánočních ozdob, od foukání klaučat až po
expedici hotových výrobků. Současně se pro tento účel renovuje firemní
prodejna v Poniklé, kde lze zakoupit toto dnes již vzácné zboží.
Zvýšené náklady na dietní stravování
Dnem 1.října 2003 vešla v platnost vyhláška č. 308/2003 Sb., která
stanovuje účely sociální potřebnosti u osob, jejichž zdravotní stav vyžaduje
zvýšení náklady na dietní stravování. Částka se měsíčně zvyšuje:
- u diety nízkobílkovinné
o 650,-Kč
- u diety při dialýze
o 650,-Kč
- u diety pankreatické
o 700,-Kč
- u diety nízkocholesterolové
o 700,-Kč
- u diety diabetické
o 800,-Kč
- u diety celiakií a fenylketonurií
o 1 800,-Kč
Hospodaření s vodou
I přesto, že se situace v hlavním vodojemu zlepšila a natéká více této
životodárné tekutiny, obracíme se na naše odběratele i nadále s prosbou o
maximální pochopení a šetření s vodou. To platí i samozřejmě i pro chalupáře
a návštěvníky obce, které tímto oslovujeme a žádáme o hospodárnost.
Děkujeme všem ukázněným.

Pozvánka na muzikál
Z nabízených a dosud dostupných muzikálů se obec pokusila získat
vstupenky na muzikál EXCALIBUR. Jsou přislíbeny a již objednány na
neděli odpoledne od 14:00 hodin 14.března 2004. Počet je omezený s cenou
500,--Kč/kus. Představení je hráno v divadle La Fantastika. Objednávky
přijímá již nyní obecní úřad s 50% zálohou.
Veřejná sbírka
za účelem získání finančních prostředků na pořízení slavnostního
praporu, znaku a Pamětních listů byla oficielně zahájena 1.prosince 2003.
Všem dosavadním přispěvovatelům zastupitelstvo obce srdečně děkuje.
Obecní ples
Zveme Vás na obecní ples v sobotu 24.ledna do restaurace
k Floriánovi. Hudba Naboso. Vstupné 50,-Kč. Možná tombola.
Pozor na rachejtle
Opět se blíží konec roku a s ním oslava roku příchozího. Buďme
opatrní při vystřelování světlic, dělobuchů a jiných zábavných
pyrotechnických výrobků. Buďme ohleduplní ke svým sousedům a ke svému
okolí.
Výkup sena
Hospodářské družstvo Krakonošův ranč vykupuje kvalitní seno za
100,-Kč/q. Informace na telefonu 481 5851 28 nebo 736 144 329 (pan Jirouš).
Předplatné zpravodaje „Pod horami“
zůstává pro předplatitele pro příští rok při zasílaní poštou ve výši
150,-Kč/rok. Pro místní občany ve výši 10,-Kč/1 výtisk (celkem 60,-Kč/rok).
Příprava Územního plánu (Změna č.3)
Stávající Územní plán obce s dosud platnými dvěma změnami
nevyhovuje požadavkům obce ani jejich občanům. Při výstavbě nás nemile
omezuje a svazuje. Proto je do plánu pro rok 2004 navrženo zpracování nové
Změny včetně
zadání celkového přepracování v souladu s platnými
zákonnými předpisy. Tuto Změnu bude zadávat obec a občany již nyní
vyzýváme k zadání svých požadavků a návrhů pro budoucí výstavbu. Plán by
měl být dokončen v roce 2005 s platností na 10 let.
Jan Janda-stavební firma

přijme prodavače-prodavačku do prodejny stavebnin v Jablonci nad
Jizerou.
Požadavky: vzdělání – vyučen, nebo SŠ, schopnost práce na PC. Zájemci se
mohou hlásit do 15.ledna 2004 osobně nebo telefonicky na č. telefonu 481
591 118. Přijímáme i nabídky zaslané písemně.
Pošta Poniklá
oznamuje, že v pondělí 26. ledna 2004 bude celý den zavřeno.

ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉHO PŘIZNÁNÍ
Vedení jednoduchého i podvojného účetnictví, mzdy, DPH
a vedení veškeré agendy nabízí

Ivana Plichtová
mobil: 605 281 263
e-mail: ivaplichtova@seznam.cz
Kancelář: Masarykovo náměstí 8
514 01 Jilemnice
tel: 481 540 163
Poniklá 241 od 17 do 21 hod
tel: 481 585 147

Z kultury
IKS CENTRUM MĚSTA JILEMNICE
www.jilemnice.cz

Leden 2004
4. Neděle
Dobytí severního pólu
od 19:30
Představení Divadla Járy Cimrmana. Předprodej začíná již v listopadu.
vstup 220,- Kč , 210,- Kč , 200,- Kč
velký sál Kulturního střediska
13. Úterý
MBUNDA AFRIKA
strhující vystoupení černošského folklorního souboru
Kulturní středisko
30. Pátek
Frankie a Johnny ve svitu luny
od 19:30
účinkují: Barbora Hrzánová a Radek Holub
velký sál Kulturního střediska
31. Sobota
Bídníci
2. zájezd na muzikál Bídníci do divadla Goja Music Hall.
vstup 790,- Kč

Únor 2004
17. Úterý
Všechno jen do putyk a ženským
účinkují: Vilma Cibulková a Miroslav Etzler
velký sál Kulturního střediska

28. Sobota
Koncert Hany Zagorové
velký sál Kulturního střediska

KINO 70 JILEMNICE
Leden 2004
2. Pátek
LÁSKA NEBESKÁ
od 17:30 a 20:00
Nová romantická komedie ve stylu Notting Hill, Deník Bridget Jonesové nás
zavede do vánočního Londýna.
Režie: Richard Curtis
Hrají: Hugh Grant, Liam Neeson
vstup 55,- Kč
V. Británie – české titulky, délka 129 minut, od 12 let přístupný
4. Neděle
ŠVINDLÍŘI
od 17:30 a 20:00
Nicolas Cage jako zdatný neurotik, dobrý podvodník a zmatený otec v
komedii Ridleyho Scotta.
Režie: Ridley Scott
Hrají: Nicolas Cage, Sam Rockwell, Alison Lohmanová, Bruce McGill
vstup 55,- Kč
USA - české titulky, délka 116 minut, od 12 let přístupný
6. Úterý
HLEDÁ SE NEMO
od 17:30 a 20:00
I s malou rybičkou mohou být velké starosti. Animovaný film nás zavede do
úžasného podmořského světa, kde malý zvídavý Nemo je unesen a jeho otec
Marlin na konci cesty plné legrace, citů a nezapomenutelných postaviček
svého syna zachrání.
Režie: Andrev Stanton
Hrají: Nicolas Cage, Sam Rockwell
vstup 55,- Kč

KINO NEJEN DĚTEM! NENECHTE SI UJÍT! USA – český dabing,
délka 101 minut, přístupný
10. Sobota
MATRIX REVOLUTIONS
od 17:30 a 20:00
Svět lidí se potácí na pokraji zkázy, ale stále ještě zbývá poslední naděje …
Režie: Andy a Larry Wachowski
Hrají: Keanu Reeves, Carrie – Anne Moss
vstup 60,- Kč
USA – české titulky, sci-fi, délka 140 minut, od 12 let přístupný

Městské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA LEDEN A ÚNOR 2004
sobota 3. 1. v 19.45 h.
LÁSKA NEBESKÁ
neděle 4. 1. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Britská nebesky romantická širokoúhlá 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
Černá komedie USA/SRN (110 min.). Láska nemá žádná pravidla.
Sex všechna porušuje. Černá komedie od spoluautora Pulp Fiction –
historek z podsvětí.
sobota 10.1. v 19.45 h.
GANGY NEW YORKU
neděle 11.1. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlé drama USA (168 min.). Duch Ameriky se zrodil v ulicích.
V hlavních rolích Leonardo DiCaprio a Cameron Diazová.
středa 14.1. v 19.45 h.
KAŠLU NA LÁSKU
přístupný Vstupné 50,- Kč
Romantická retrokomedie USA/SRN (94 min.).

Vtipné hříčky a slovní smeče pronásledují casanovu Catche.
sobota 17.1. v 19.45 h.
MEZI NÁMI DĚVČATY
neděle 18.1. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Americká studentská komedie (96 min.). Co se může stát puberťačce
nejhoršího?
Když se na jeden den stane svou vlastní mámou. V hlavní roli Jamie Lee
Curtisová.
středa 21.1. v 19.45 h.
NEPRŮSTŘELNÝ MNICH
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Americký širokoúhlý akční dobrodružný film (104 min.). Megamoc
vyžaduje megaodvahu.
Český herec Karel Roden ve své další hollywoodské záporné roli.
sobota 24.1. v 18.00 h.
LOUPEŽ PO ITALSKU
neděle 25.1. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý americký akční kriminální film (11 min.). Get In. Get Out. Get
Even. Naprosto dokonalá krádež, ale … .
středa 28.1. v 19.45 h.
AGENTI DEMENTI
přístupný Vstupné 50,- Kč
Bláznivá komedie v českém znění (105 min.). Jeden je blbec a druhý idiot
… smrtící kombinace!
sobota 31.1. v 19.45 h.
JEDNA RUKA NETLESKÁ
neděle 1.2. v 17.15 h.
přístupný (15) Vstupné 70,- Kč
Česká černá komedie rež. Davida Ondříčka (102 min.). Chcete ochutnat
něco jiného?
středa 4.2. v 19.45 h.
BAZÉN
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Kriminální film Francie/Velká Británie (103 min.). Na dně je klid. Věčný
klid.
sobota 7.2. v 19.45 h.
neděle 8.2. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč

S.W.A.T.- JEDNOTKA
RYCHLÉHO NASAZENÍ

Americký širokoúhlý policejní thriller (116 min.). Patří k nejlepším
z nejlepších.
Jsou elitou mezi strážci zákona. Nyní je čeká nejtěžší mise. Samuel
L.Jackson a Colin Farrell v hlavních rolích.
středa 11.2. v 19.45 h.
ROZVOD PO FRANCOUZSKU
přístupný(15) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlá „smutná“ komedie USA/VB (118 min.). … může být pořádný
skandál!
sobota 14.2. v 19.45 h.
SNOWBOARDISTA
neděle 15.2. v 17.15 h.
přístupný (12) Vstupné 50,- Kč
Širokoúhlý akční sportovní film Francie/Švýcarsko (109 min.). Ostře ledová
plocha na hranici života.
středa 18.2. v 19.45 h.
TAK TO CHODÍ
přístupný (12) Vstupné 55,- Kč
Širokoúhlá smutná komedie USA (109) min.
Některé rodiny mohou přežít všechno. I jeden druhého. V hlavních rolích
Michael a Kirk Douglasovi.
sobota 21.2. v 18.00 h.
KDYSI DÁVNO V MEXIKU
neděle 22.2. v 17.15 h.
přístupný Vstupné 55,- Kč
Akční širokoúhlý film USA (102 min.). Mstitel s kytarovým pouzdrem
plným pistolí opět na scéně.
V hlavních rolích Antonio Banderas, Salma Hayek, Johnny Depp,
Mickey Rourke a Willem Dafoe.
středa 25.2. v 19.45 h.
PUPENDO
přístupný Vstupné 55,- Kč
Česká hořká komedie s Bolkem Polívkou v hlavní roli (120 min.). Poselství
budoucím generacím.
sobota 28.2. v 19.45 h.
MASTER & COMMANDER:
neděle 29.2. v 17.15 h.
ODVRÁCENÁ STRANA SVĚTA
přístupný (12)
Vstupné 55,- Kč

Širokoúhlý historický dobrodružný velkofilm USA/SRN (138 min.)
s Russellem Ceowem v hlavní roli.

