Zprávy z jednání rady obce.
Vážení občané,
rada obce vyhlásila v dubnu výběrové řízení na pronájem koupaliště
na letošní letní sezónu. Ze dvou přihlášených zájemců byl vybrán Jan Knob,
Poniklá 320. Pronájem je bezplatný, nájemce uhradí provoz převlékáren
a sociálního zařízení, potřebné prostředky na údržbu vody a zajistí posekání
ploch. V areálu může vybírat poplatek za využívání ploch do výše stanovené
obecní vyhláškou a provozovat podnikatelské aktivity - provoz občerstvení,
případně ubytování. Zda je toto řešení dobré, uvidíme po ukončení letní
sezóny.
Rada obce vyhověla žádosti maminek z čp. 266 a 267 a pronajala jim
bezplatně část pozemku u kantýny. Pozemek bude sloužit jako zázemí
k uvedeným domům a jako "výběh" pro děti. Pozemek bude od kantýny
oddělen plotem na náklady nájemníků a na pozemku je zakázáno budovat
trvalé stavby. V současné době se na zahradě již buduje areál pro děti.
S akciovou společností TIBA byla podepsána nájemní smlouva na
pronájem části pozemku hřiště u Jizery. Roční nájemné je 1800,-. Zbylou část
vlastní Pozemkový fond a má ji v nájmu majitelka mlýna. O koupi tohoto
pozemku má zažádáno ona i obec Poniklá.
Rada obce byla opětovně žádána o zrušení poplatku za odpad pro
rekreační objekt čp. 325. Rada žádosti nevyhověla, protože obecní vyhláška
schválená zastupitelstvem neobsahuje žádné vyjímky.
RO nevyhověla žádosti fotbalového oddílu na finanční příspěvek na
uspořádání přátelského utkání s Internacionály SK Slavie Praha. Byla pouze
přislíbena pomoc při propagaci akce.
RO souhlasila s dodáním panoramatické mapy Západních Krkonoš
s vyznačením upravovaných lyžařských stop. Mapa je již na obecním úřadu
a bude umístěna na náklady obce u kostela. Vyznačeny však jsou pouze stopy,
které jsou udržovány v rámci programu "Krkonoše - ráj běžkařů". Do
budoucna bychom rádi propojili lyžařské stopy v Poniklé s těmito oficiálními
trasami.
RO souhlasila s provedením finanční kontroly (auditu) Správy
bytového a nebytového fondu obce Poniklá - firma ŠAZ. V současné době
nemám informace o konečném výsledku. Až budou závěry hotové, bude
s nimi seznámeno zastupitelstvo.
RO stanovila sazbu 250,- Kč/hod za případné Drobné služby
a jednotnou sazbu 600,- Kč za odvoz materiálu multikárou do okruhu
maximálně 10 km. Víme, že tyto sazby jsou poměrně vysoké, ale pracovníci

OÚ jsou primárně určeni k pracím pro obec. Obdobné služby zajišťují pro
občany levněji a lépe místní živnostníci.
RO souhlasila s uvedením inzerce o obci v mapě Krkonoš
a Podkrkonoší. Mapu vydává firma Ladislav Suchánek, vydavatelství CK,
Hradec Králové a dále obec přispěla na vydávání časopisu Krkonoše
4000,- Kč s tím, že Poniklé bude v některém příštím čísle věnována
dvoustrana o letošním výročí obce.
Obec Víchová nad Jizerou začíná zpracovávat územní plán obce.
Obec Poniklá nemá k zadání žádných připomínek, po zpracování návrhu
budeme mít další možnosti posoudit, zda územní plán Víchové nebude mít
negativní vliv na Poniklou.
RO doporučila nabídku firmy STRABAG Beroun na opravu
veřejného prostranství před školou ve výši 136433,- Kč + 19% DPH.
Vzhledem k výhodné ceně byla posléze tato nabídka schválena na jednání
zastupitelstva obce.
Z podnětu pana Nesvadby z Přívlaky provedla rada obce místní
šetření ve věci havarijního stavu propustku na místní vodoteči. Na závadu
byla upozorněna Krajská správa silnic, cestmistrovství Semily. Správce
silnice již odpověděl s tím, že závada bude odstraněna a byl jmenován
odpovědný pracovník. Rada obce byla touto kladnou a rychlou odpovědí
příjemně překvapena.
Rada obce provedla výběrové řízení na opravu komína na kantýně. Ze
4 předložených nabídek byl doporučen pan Bohumil Řezníček z Trutnova,
který nabídl za 86800,- poměrně solidní opravu. Doporučená nabídka byla
opět schválena zastupitelstvem a komín na kantýně je již v současné době
opravený.
RO byla rovněž seznámena s návrhem smlouvy o dílo mezi obcí
Poniklá a akciovou společností VČE montáže na rekonstrukci veřejného
osvětlení v obci na trase ZŠ - Hostinec "Pod břehem". Také tato smlouva byla
posléze schválena zastupitelstvem.
RO povolila v několika případech kácení volně rostoucích stromů. V
jednom případě soused podal odvolání. Stromy již byly pokáceny a věc řeší
Inspekce životního prostředí. Inspekcí bylo sděleno, že kácet lze stromy, které
ohrožují život. Ohrožení majetku prý není důvodem k pokácení.
Krajská hygienická stanice LK provedla kontrolu MŠ a ZŠ. Zatímco v
MŠ bylo zjištěno jen několik drobných a odstranitelných závad (skladování
lehátek s lůžkovinami, provozní řád pískoviště??!), v ZŠ bylo zjištěno závad
mnohem víc a většího rozsahu (vlhkost zdí, uspořádání šaten, nevyhovující
tělocvična, hygienické zařízení pro učitele ….). Opravy by měly být
provedeny do 31.12.2007. RO navrhuje postupné odstraňování závad dle
finančních možností obce.

RO projednala dále několik žádostí o prodej pozemku. Všechny
žádosti byly vyvěšeny a byly projednány i zastupiteli, kteří souhlasili
s prodejem pozemků 232/1, 236/2 a 252 v kú. Poniklá panu Milanu Janatovi
a pozemku 380/31 v kú. Poniklá panu Josefu Pelcovi. Žádost pana Lukáše
Najmana byla odložena až do provedení místního šetření a vyřešení přístupu k
sousedním nemovitostem.
Krajská správa silnic LK naopak darovala obci bezplatně pozemky, na
kterých jsou v současné době chodníky. Také s tímto darem muselo
zastupitelstvo souhlasit.
Rada souhlasila s pronájmem části pozemku u zdravotního střediska
panu Martinu Gembickému, který zde chce umístit stánek s tiskem,
občerstvením, případně službami pro sázkaře a službami informačního centra.
Tolik asi nejdůležitější zprávy z jednání rady obce v období od půlky
dubna do půlky června.
Přeji příjemně strávené dovolené.
místostarosta

ZÁPIS
z 12. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného 24.května 2004 v zasedací místnosti Obecního
úřadu Poniklá od 18.00 hodin
Podle prezenční listiny bylo přítomno 8 členů zastupitelstva.
Omluveni: Mgr. Vladimír Vinklář, Ing. Jan Holubec, Lidmila Kadavá, Květa
Kavánová, Stanislav Nechanický, Ing. Antonín Polej
Neomluven: Jiří Udatný
Zapisovatel: Jana Pičmanová
Ověřovatelé zápisu: Dana Kynčlová, Miroslav Hnyk
Návrh na usnesení: Jaroslav Čížek
PROGRAM
1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
2) Zpráva o činnosti rady obce za období od 5.dubna do 10.května 2004.
3) Schválení „Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2003.“
4) Schválení hospodaření sdružení obcí Jilemnicka za rok 2003 a návrh
rozpočtu na rok 2004.
5) Vyúčtování zimní sezóny hospodářské činnosti HOMOLE.
6) Schválení uzavření Smluv o dílo.
7) Pozemky – výkup a prodej.

8) Diskuze.
9) Návrh na usnesení a závěr.
Ad 1) Zahájení-volba ověřovatelů, zapisovatele, navrhovatele.
Zahájení a uvítání přítomných provedl místostarosta pan Ing. Plichta.
Přednesl návrh na schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu, navrhovatele
a návrh na schválení programu.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Ad 2) Zprávu o činnosti rady obce
Zprávu přednesl pan Ing. Petr Plichta a je přílohou tohoto zápisu. Ke
zprávě nebylo dotazů ani připomínek.
Ad 3) Schválení „Zprávy o výsledku hospodaření obce za rok 2003.“
Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření územně
samosprávného celku obce Poniklá předložila pracovnice vnější kontroly KÚ
Liberec. Bylo kontrolováno dodržování zákonných norem – zákon PČR
č.218/2000 Sb., č. 128/2000 Sb., č.563/1991 Sb., opatření MF č.j.
283/76104/2000, 114/117849/2000, zákon č. 119/1992 Sb., zákon č. 250/2000
Sb., č. 199/1994 Sb., č. 450/2001 Sb. a další.
Předmětem kontroly byly také vnitřní směrnice a pokyny, které
nebyly doplněny o podpisové vzory oprávněných osob. Dále bylo zkoumáno,
zda stavy bankovních účtů odpovídají předloženým výkazům, účet
hospodářské činnosti, úvěrová zadluženost obce, vedení pokladen, evidence
a účtování majetku a závazků, fond rozvoje bydlení, dodržování rozpočtové
skladby, plnění rozpočtu obce dle výkazu Fin-2-12, přijaté dotace, dotace
ostatní, přijaté půjčky a úvěry, poskytnutí půjčky a úvěry, poskytnuté záruky
a zástavy, ukazatel dluhové služby, příspěvkové organizace a nakládání
s majetkem. Závěr zprávy:
Při přezkoumání podle § 3 a 4 vyhlášky MFČR č. 67/2003 Sb.
o přezkoumání hospodaření územně samosprávného celku nebyly zjištěny
nedostatky. Kontrola hospodaření byla provedena z materiálů předložených
pracovníky obce Poniklá.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Ad 4) Schválení hospodaření Svazku obcí Jilemnicka za rok 2003 a návrh
rozpočtu na rok 2004
Tento bod byl do programu zařazen mimořádně, neboť během
přípravy veřejného zasedání byl tento požadavek obdržen. Plánované příjmy
Svazku v roce 2003 (ve Svazku je zapojeno 18 obcí Jilemnicka) ve výši 37
000,-Kč byly překročeny a ve skutečnosti dosáhly částky 634 427,-Kč.

Vysokého rozdílu se docílilo neplánovanými příjmy dotací z Programu
obnovy venkova a z grantů Libereckého kraje, které činily 445 000,-Kč.
Výdaje Svazku byly plánovány rovněž ve výši 37 000,-Kč, ale z důvodu
navýšených příjmů činily výdaje 614 476,-Kč. Nejvyšší částku obdržela firma
JENA CZ za zpracování podkladů k získání dotací z programu Leader+
a Leader ČR – 150 000,-Kč a dále firma Doznak za značení cyklotras – 107
755,-Kč.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Návrh rozpočtu Svazku na rok 2004 představuje v příjmové i ve
výdajové části částku 1 016 960,71 Kč. Příjmy předpokládají obdržení dotace
z Programu obnovy venkova, ve výdajích je plánováno s pokračováním
programu Leader + a pořízení aktualizace grafického programu GRAMIS.
Obec zaplatí za pořízení těchto grafických dat pro obě katastrální území
částku 19 600,--Kč.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
K tomuto bodu diskutoval pan Hnyk, který požadoval podrobnější vysvětlení
o hospodaření Svazku.
Ad 5) Vyúčtování zimní sezóny HOMOLE
Tržba za prodané pernamentky:
Výdaje na:
dopravné zasněžovací dělo
úprava elektro
pernamentky
nafta, oleje
elektřina
drobný materiál
informační tabule
revize elektro, strojní
mzdy XII, I, II
zdravotní a sociální pojištění
úroky rolba
Celkem výdaje
Zisk

577 132,-Kč
13 050,50 Kč
6 052,-- Kč
9 077,-- Kč
52 946,50 Kč
43 789,-- Kč
2 735,-- Kč
4 514,-- Kč
13 754,-- Kč
220 775,-- Kč
77 271,-- Kč
11 700,-- Kč
455 664,-- Kč
121 468,--Kč

V diskuzi pan Mikolášek podotkl, že zisk z tohoto zařízení je mizivý, když si
promítneme i letní údržbu. Pan Řehořek navrhoval, aby zisk byl investován
opět do jeho vylepšení. Pan Čurda se zmínil o pořízení turniketů, kdy je
možno zakoupit starší zařízení ze zahraničí.
Vyúčtování lyžařského vleku HOMOLE vzalo zastupitelstvo na vědomí.

Ad 6) Smlouvy o dílo
Firma STRABAG vyhrála výběrové řízení na rekonstrukci silnice
III/28623 Poniklá-Jestřabí. Byla proto oslovena ve věci rekonstrukce
veřejného prostranství před základní školou. Rozpočet je ve výši 162 355,-Kč
včetně DPH. Jiná firma oslovena nebyla, neboť si nedovedeme představit dvě
firmy na akci provádějící živičný povrch s návazností na plánovanou opravu
III/28623. Navíc je tento rozpočet zvýhodněn o náklady na přepravu
silničních strojů.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Firma VČE-montáže Pardubice předložila rozpočet na rekonstrukci
veřejného osvětlení v úseku základní škola-pohostinství pana Harcuby ve výši
101 191,-Kč včetně DPH. Rovněž zde nebyla oslovena jiná firma z důvodu
přítomnosti již firmy provádějící rekonstrukci nízkého napětí. Pokud bychom
této možnosti nevyužili, zřejmě bychom dopadli tak jako na Přívlace v Jilmu,
kde jsme odmítli montáž s tím, že si v rámci finančních úspor osadíme svítidla
sami. Doposud však sháníme objímky, šrouby a patky, ale při konečné fázi
nás VČE stejně do rozvodů nepustí a k zapojení je nutné přivolat pracovníka
jeho pracovníka.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Firma Bohumil Řezníček Trutnov byla radou obce vybrána na akci
„Rekonstrukce komínu kantýna Poniklá.“ Cena dle jednotlivých položek je
v příloze. Cena celkem 86 800,-Kč (firma není plátcem DPH). Nabídka
rekonstrukce obsahuje opásování komínového dříku pěti stahovacími
obručemi vzdálenými 1m od sebe. Pro zvýšení tahu zabetonování železného
rámu do betonové komínové hlavy včetně instalace nové komínové lávky.
Revize v ceně. Záruka 10 let.
Další nabídky:
Šír Zdeněk, EKOSTAVBY Jilemnice – navrhuje zbourání nadstřešní části
komínu. Nový komín ze stávajícího profilu vyzdít z lícových cihel
a prodloužen na 4 m nad střechu. Cena 92 206,-Kč bez DPH. Záruka 10 let.
Josef Hubka, PH servis Trutnov – navrhuje odbourání betonového věnce
a rozebrání cca 23 řad cihel a znovu nazdít. Odlít betonový věnec a komín
napenetrovat impregnací SOKRAT. Cena od 16 do 25 000,-Kč bez DPH.
Komín SOS Jilemnice – navrhuje odbourání nadstřešní části komínu v délce
3,3 m a vyzdění nové nadstřešní části do původní výšky včetně komínové

lávky. Pro rekonstrukci komínových průduchů P1 a P2 navrhuje instalaci
komínové vložky z nerezových plechů. Oba průduchy opatřit komínovým
nástavcem z nerezového plechu o délce 1m. Cena 255 300,-Kč bez DPH.
V ceně nejsou obsaženy vícepráce. Záruka 36 měsíců.
Hlasování (firma Řezníček):
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Ad 7) Pozemky
- Pan Milan Janata Poniklá čp. 191 – původní žádost o odkoupení pozemku
č. 252 v k.ú. Poniklá byla odložena usnesením č.181 zastupitelstva obce
ze dne 29.března 2004. Dne 11.května t.r došla další žádost od pana
Janaty o odkoupení dalších parcel 232/1 a 236/2 v k.ú. Poniklá.
Zastupitelstvo doporučuje prodej.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
-

Pan Josef Pelc Poniklá čp. 314 – žádost o odprodej části parcely č. 380/31
v k.ú.Poniklá. Z celkové výměry 1977 m2 vlastní obce 5/20. Žadatel má
na pozemku č. 380/7 postaven stávající rodinný domek a zasahuje částí
verandy na parcelu č. 380/31. Na pozemku má však ještě podíly dalších
devět spoluvlastníků. Rada obce se domnívá, že prodejem parcely
nevznikne obci žádná újma ani případné omezení užívání cesty. Rada
obce prodej doporučila.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0

-

Ing. Lukáš Najman, Praha 4 – žádá o odprodej parcely č. 19 v k.ú.
Poniklá. V loňském roce mu byla odprodána parcela č. 66 v k.ú.Přívlaka.
Rada obce se domnívá, že napříč parcelou je přístupová pěšina pro další
nemovitost pana Šulce. Prodej parcely je podmíněn šetřením na místě
samém a pokud je to tak, jak bylo popsáno, bude na parcele zřízeno věcné
břemeno chůze. Návrh zastupitelstva: rozhodnout po provedeném
místním šetření.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0

-

Obec Poniklá žádá Krajskou správu silnic LK o darování pozemků
zastavěných tělesem chodníků. Tato smlouva byla již připravena
a podepsána k zápisu na list vlastnictví obce 7.prosince 2000. Protože
však nedošlo do konce roku 2000 k zápisu do katastru nemovitostí, neboť
Správa a údržba silnice Semily byla zrušena převodem na Krajskou
správu silnic Libereckého kraje, dochází ke schválení této darovací
smlouvy až dnes. Rada obce doporučuje odsouhlasení žádosti o darování
pozemků.

Hlasování:

pro 8

proti 0

zdržel se 0

Ad 8) Diskuze
Pan Čížek seznámil přítomné se stavem ve věci výmazu zástavního
práva na katastru nemovitostí při prodeji obecních bytů. Pan Ing. Zlesák
nedodržel termín 20.května, daný starostkou obce, a opětovně se vymlouvá
na mnoho práce a složitost případu. Přečetl návrh stížnosti adresovaný na
ředitelství České spořitelny v Liberci. Pan Ing. Plichta doplnil, že pan Zlesák
volal jemu osobně a slíbil tuto záležitost vyřídit do konce května. Po této
informaci se zastupitelé shodli, že stížnost bude odeslána 1.června, pokud
slíbený termín nebude dodržen.
Hlasování:
pro 8
proti 0
zdržel se 0
Pan Patočka se zeptal, kdo prováděl revizi hospodaření ŠAZu. Bylo
odpovězeno, že nezávislý audit a dále se ptal na rozpočet na položce
Komunální služby, kde je uvedena částka 1 600 000,-Kč a uvedena i Kantýna.
Pan Mikolášek se domnívá, že do této položky jsou zahrnuty i náklady na
Drobné služby včetně jejích mezd. Byl přednesen i požadavek na vrácení
nájemného z prodávaných bytů.
Paní Hradecká se obává situace, kdy v jejich domě zůstane byt neprodaný.
Bylo připomenuto, že sice pan Habiňák nemá v Poniklé byt, ale přesto
přebývá v kolně u bytovek. Paní Řežábková neprojevila o koupi bytu zájem
vůbec.
Pan Řehořek poukázal na uplynulý rok práce rady a zastupitelstva obce, který
nevede žádným ziskovým směrem. Dále připomenul, že jeho snahy o získání
úspor v mateřské
škole také zapadly, neboť paní starostka nedala
zastupitelům zpracovaný návrh na výměnu topného média.
Pan Ing. Plichta a pan Čížek se shodli na tom, že pokud je obec zadlužena,
nemůže plánovat investice. Co se týká výměny topného média v mateřské
škole, pak se stále získávají další poznatky.
Pan Mikolášek byl osloven jednou paní, že zaměstnanci obce uklízejí z hrobů
i věci, které k vyhození nebyly určeny. Dále se zeptal, proč při svozu
nebezpečného odpadu nebyl odvezen sud s asfaltem panu Krauseovi.
Pan Čurda se zeptal, kdo uklidí kabel pod panelákem.
Pan Mikolášek upozornil na volně pobíhajícího psa pana Holubce. Pan
Volejník se obává napadení dětí.
Pan Mikolášek nabídl svou funkci šéfredaktora zpravodaje Pod horami.
Ověřovatelé zápisu: Dana Kynčlová, Miroslav Hnyk
Zapsala: Jana Pičmanová

Výsledky hlasování ve volbách do Evropského parlamentu v Poniklé
Počet osob, zapsaných do výpisu ze seznamu voličů celkem
Počet voliců na voličský průkaz
Počet voličů, kterým bly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku
Procento zúčastněných voličů ve volebním okrsku

962
2
277
277
275
28,7%

Ve volebním okrsku byl alespoň jeden platný hlas odevzdán politické straně,
politickému hnutí a koalici:
Pořadí

č.strany

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.-13.
11.-13.
11.-13.
14.-15.
14.-15.

24
6
20
4
1
32
25
21
9
22
26
31
5
23
3

název strany

počet hlasů

KSČM
ODS
KDU-ČSL
ČSSD
SNK
NEZÁVISLÍ
STRANA VENKOVA
PRAVÝ BLOK
STRANA ZELENÝCH
STRANA ZDRAVÉHO ROZUMU
STRANA ZA ŽIVOTNÍ JISTOTY
REPUBLIKÁNI
NÁRODNÍ KOALICE
UNIE LIBER.DEMOKRATŮ
HELAX

75
72
40
20
19
17
9
8
4
3
2
2
2
1
1

Děkujeme členům základní organizace KSČM a našim sympatizantům za
odpovědný přístup k volbám do Evropského parlamentu. Věříme, že zvolení
poslanci za KSČM budou usilovat o naplnění volebního hesla “ S vámi a pro
vás, doma i v EU.“
Výbor organizace

Z činnosti mladých hasičů – jaro 2004
V letošním jaru soutěžilo za SDH Poniklá celkem 5 žákovských
družstev. Tři družstva mladších a dvě družstva starších. Družstvo mladších
(1. a 2.třída) připravoval Zdenda Krause a Káťa a Míra Jiroušovi, druhé
družstvo mladších (3.až 5.třída) trénovala Květa Kavánová s Monikou
Jónovou a Láďou Čurdou. Třetí družstvo mladších (3.až 5.třída) trénoval Víťa
Schmidt za pomoci Lenky Drábkové. Obě družstva starších (jedno smíšené
z mladších i starších) připravovala do soutěží Lenka Drábková a Petra
Thérová za pomoci instruktora Jana Skalského a odborníka přes techniku
Tomáše Klikorky.
Prvním prověřením přípravy na jarní sezónu byl „Chlumecký pohár.“
Konal se jako každý rok 8.května v Chlumci nad Cidlinou. Výsledková listina
svědčí o úspěšnosti naší výpravy. Soutěž byla výbornou generálkou před
hlavní soutěží, kterou je hra Plamen. Domu jsme si vezli poháry za
2.a 3.místo v mladší kategorii a za 3.místo v kategorii starší. Soutěž se všem
líbila, autobus se šoférem Kájou Scholzem nás bezpečně přepravil tam i zpět.
Děkujeme.
Dalším prověřením naší přípravy, a to v disciplínách mezinárodních,
kterými jsou CTIF, byl „Krakonošův pohár v útoku CTIF.“ Jeho 1.ročník
zorganizoval náš ponikelský sbor v naší obci. Uskutečnil se 16.května 2004
na fotbalovém hřišti Na Kozinách. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev starších
a 5 družstev mladších hasičů. Poniklá se účastnila v plné sestavě. Soutěž
probíhala ve dvou pokusech. Volný čas mezi jednotlivými pokusy mohla
družstva využít k tréninku ostatních disciplín hry Plamen, které pro ně byli
připraveny.
A jak jsme se umístili? První místo v mladší kategorii obsadilo
družstvo Květy, 2.místo družstvo Víti a naši nejmladší obsadili 4.místo. Ve
starší kategorii získali putovní pohár za celkově nejlepší čas dosažený v útoku
CTIF a 1.místo družstvo Poniklá A. Smíšené družstvo se umístilo na 7.místě.
Vyhráli jsme spoustu dobrot a přišel se na nás podívat i sám pán
našich hor Krakonoš. Veliký dík patří Jirkovi Jindřiškovi st., který byl
hlavním organizátorem této soutěže a nechal zhotovit i putovní pohár.
Děkujeme také všem vedoucím a příznivcům hasičů, kteří se přičinili o hladký
a zdárný průběh celé akce.
Vyvrcholením naší přípravy bylo okresní kolo hry Plamen, které se
konalo 29.května v Jablonci nad Jizerou. Tam jsme jeli v plném počtu
a nasazení. V kategorii starších soutěžilo 23 družstev a v kategorii mladších
11 družstev. Sportovní zápolení probíhalo za krásného počasí. O tom, že jsme
přípravu na soutěž nepodcenili, svědčí celkové výsledky. Ponikelští mladší

hasiči obsadili první dvě místa a místo 8. Ve starší kategorii vybojovali
2.místo a smíšené družstvo 20.místo. Druhým místem jsme si zajistili postup
do krajského kola společně s SDH Ploukonicemi, kteří vyhráli okresní soutěž
a získali zlatou medaili.
Pro mladší kategorii hra Plamen ročník 2003-2004 skončila, protože
okresní kolo je v této kategorii kolem nejvyšším. Pro starší, postupující
družstvo, však začal každodenní trénink a příprava do krajského kola, které
proběhlo 11.-12.června 2004 ve Frýdlantu v Čechách. Z každého okresu
Libereckého kraje postoupila dvě nejlepší družstva.
Sjelo se tak 8 družstev, které spolu bojovaly až do posledního pokusu
hasičského klání o postup na republiku. A že boj byl úporný a do poslední
chvíle napínavý svědčí i to, že o vítězi Libereckého kraje ve hře Plamen,
rozhodla až poslední „královská disciplína,“ kterou je požární útok a navíc
i poslední pokus, který patřil mladým hasičům z Poniklé. Útok se jim povedl a
zajistil vítězství a postup na mistrovství republiky do Prahy. Již potřetí ve své
historii vysílá SDH Poniklá družstvo starších do této nejvyšší soutěže.
Družstvo vede Lenka Drábková a Petra Thérová s instruktorem Janem
Skalským a za usilovné pomoci Tomáše Klikorky a Vítězslava Schmidta.
A kteří se zasloužili, že jméno obce a sboru Poniklá bude po tři dny
slyšet v Praze?
Ondřej Scholz
Jan Bekr
Miloš Holubec
Vojtěch Koucký
Lukáš Holubec
Pavlína Skalská
Vojtěch Krause
Zuzana Skalská
Luboš Krause
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V Praze se ve dnech 2.-5.července 2004 koná
MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY
Hry Plamen a soutěže dorostu SH ČMS
pod záštitou náměstka primátora hlavního města Prahy Mgr. Rudolfa Blažka
a starosty Městské části Praha 10 Ing. Milan Richtera
Držíme palce! Vyhrajte!
Výsledky z krajského kola ve Frýdlantu 11.6-12.6.2004
Umístění
Body
SDH
okres
1.
15
Poniklá
Semily
2.
16
Pěnčín
Liberec
3.
18
Těpeře
Jablonec nad Nisou
4.
23
Ploukonice
Semily
5.
26
Frýdlant
Liberec
6.
28
Paseky
Jablonec nad Nisou
7.
44
Horní Libchava
Česká Lípa
8.
46
Česká Lípa
Česká Lípa

Z činnosti hasičského dorostu
22.května 2004 začala sezóna pro ponikelský dorost okrskovým
kolem požárního sportu. Okrskové kolo požárního sportu ve Víchové nad
Jizerou dne 22.května bylo pro ponikelský dorost začátkem a zároveň
tréninkem pro nacházející sezónu. Dorostenky obsadily 2.místo, které jim
však nezaručilo postup, protože z 1.místa postupovaly ženy z Poniklé.
Dorostenci skončili na 2.místě a spolu s Roprachticemi postoupili na okresní
kolo, které se koná 8.srpna 2004 v Turnově. Tento závod byl zároveň
přípravou pro okresní kolo dorostu, které proběhlo dne 5.června 2004 ve
Stružinci. Závod probíhal v nepříliš příznivých podmínkách a za špatného
počasí, kdy musela být zrušena 1.disciplína – štafeta 4x100 m. Dorostenky
zvítězily, dorostenci kvůli závadě na požární stříkačce obsadili 2.místo, které
jim však zajistilo účast na krajském kole ve Frýdlantu v Čechách.
Na krajské kolo se odjelo v neděli 13.června v časných ranních
hodinách. Družstvo dorostenek nastoupilo v novém složení, které bylo na
poslední chvíli doplněno třináctiletou Petrou Jónovou. Vzhledem k tomu, že
družstvo nebylo kompletní, nebyla tak příležitosti disciplíny vyzkoušet. I přes
tyto problémy se děvčata umístila na velmi pěkném 2.místě. Dorostenci po
tuhém boji s družstvem z Tadimovi skončili také druzí. Všem zúčastněným

děkují za reprezentaci a těší
a Tomáš Kázmer.

se na další sezónu trenéři Tomáš Klikorka

Složení družstev krajského kola
Dorostenci:
Pavel Tangelmayer
Daniel Quirsfeld
Zdeněk Krause
Petr Hájek
Jan Skalský
Jan Machačka
Michal Macik

Dorostenky:
Lucie Skalská
Monika Jónová
Petra Jónová
Kateřina Jiroušová
Lenka Drábková
Vendula Zelinková
Jana Šírová

K postupu na krajské kolo pomohly: Renata Hlídková, Petra Vondrová, Dana
Novotná.
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90.výročí založení Včelařského spolku pro Poniklou
(pokračování)
Přes všechnu snahu všech dobře připravit, zorganizovat, přinést
poučení a péči o úroveň znalostí, přicházely do této práce i jiné vlivy, které
vše rázem dokázaly změnit a znehodnotit úsilí docílit úspěch ve včelaření.
Byla to především příroda, která měla vždy rozhodující vliv na to, jak vše
dopadne. Počasí tímto způsobem ovlivňovalo, zda včely mohou vůbec z úlů
ven, zejména v jarních obdobích, kdy déle trvající zima způsobovala vznik
nebezpečné nosemy-úplavice, která dokázala dorazit a zničit včelstva na

samém prahu jara. Nebo sotva přezimovaná včelstva byla hned na to oslabena
příchodem mrazíků v době květenství a namrzlý pyl způsoboval zácpu
v zažívacích orgánech včelstev, a tím jejich další oslabení. V horských
oblastech tyto činitelé přicházejí v úvahu často a proto jsou zde těžší
podmínky pro včelaření oproti krajským oblastem, kde tyto extrémy nejsou
tak citelné. Dále pak záleželo na vývoji počasí, zvláště rozhodující byla
snůšková období, neboť bylo-li deštivé, pak ztroskotaly veškeré naděje na
odměnu za vynaloženou práci. Mimo počasí zasahují někdy jako blesk
výskyty různých včelích nemocí jak bakteriálních, tak výskyty roztočů, které
mimo zdejších se k nám přemístily přes polovinu zeměkoule až z Indie.
Nesnáze spolku přinášely i mezinárodní a politické události, které
zasahovaly do života nás všech, nevyjímaje ani včelaře. Je zbytečné zde příliš
rozvádět, co pro začínající spolek včelařů znamenal vznik 1.světové války,
kdy hned na počátku muselo 14 včelařů narukovat na vojnu a do války. Jeden
z nich se vrátil během války jako válečný invalida a druhý se nevrátil
z ruského zajetí, kde zahynul na tyfus. Mimo oslabení členské základny
nastaly všeobecné potíže v zásobování. Bída a nouze, kterou je těžko dnešním
lidem vysvětlit, cukr nebyl pro lidi natož pro včelstva. Konec války nám sice
přinesl národností svobodu danou vznikem samostatné Republiky
československé, ale pro Včelařský spolek problémy dlouho nekončily.
Přinášelo to postupně tolik změn v e veřejném životě a než-li se překonala
počáteční bída v zásobování cukrem a nastartoval se průmysl, museli členové
výboru řešit spousty problémů a stále korespondovat, neboť vše bylo na
příděl, nebo jiné povolení.
V dalších letech se pak spolková činnost vyvíjela podle toho, kdo stál
v čele, ale jako výbor pracovali svědomitě, což lze vyčíst z knihy zápisů
výročních členských schůzí. Přesto počty členů v poválečných letech klesaly a
bylo žehráno na vysoké členské příspěvky pro Ústředí spolku v Praze, aniž by
zpětně bylo patrno odpovídající zastání. V roce 1929 tak klesl počet
přispívajících členů do Ústředí (ZUVČ) na 21 a jeden přispíval pouze
místnímu spolku.
Postupně se vše stabilizovalo a spolek se věnoval v průběhu roků
aktuálním záležitostem. Snažili se zajišťovat cukr pro včely na zazimování
pro všechny včelaře najednou a obráceně se snažili, aby se přebytky medu,
pokud se v rodině nespotřeboval, dostaly do prodeje u místních obchodníků.
Zvali každoročně nějakého učitele včelařství k provedení přednášky,
sjednávali pojištění včelařů a včelstev, účastnili se jako delegáti různých akcí
pořádaných ústředím (výstavy, valné hromady apod). Řešili případy
onemocnění včelstev nejprve moru plodu a později napadení včelstev
roztočíkem, neboť oba případy způsobovaly četné úhyny včelstev.

Tak si spolek i včelaři začali při všech potížích, dá se říci, žít
spokojeně. Naříkat si na něco se dá vždycky. Přiblížil se rok 1938, kdy se
mezinárodní situace vyhrotila natolik, že došlo k okupaci našeho pohraničí
německou armádou, podporovanou místními Henlajnovci. Tím byl náš osud
i osud spolku zpečetěn na dobu do konce světové války. V roce 1939 došlo
k dalšímu zabrání zbytku naší republiky. Byl zde nastolen režim krutovlády
a persekuce a veškerým spolkům i našemu byla zakázána činnost.
Pokračování o dalším obnovení spolku v roce 1948 se patrně dočkáte
až v dalším vydání tohoto zpravodaje.
Za ZO ČSV PONIKLÁ:
Jednatel Václav Hladík

Jarní zájezd důchodců
Ve středu 12.května 2004 uspořádal Klub důchodců ve spolupráci
s OÚ Poniklá jarní zájezd. Naším cílem se stal zámek v Dobříši. Za minulého
režimu sloužil více let pro pobyt spisovatelů pod vedením Jana Drdy.
Zámek prošel v nedávné době celkovou opravou za 300 milionů
korun. V restituci byl vrácen hraběcímu rodu Coloredo-Mansfeldů, kteří ho
užívají.
Po prohlídce krásně vybavených 11 místností starým nábytkem
a obrazy, jsme se zastavili v přízemí zámku v muzeu hodin. Všichni jsme byli
nadšeni prohlídkou více jak 300 exponátů různých druhů kapesních hodinek,
budíků, nástěnných hodin různých velikostí a stáří, stojacích hodin, dokonce
hodin s vodotryskem a zachovalého věžního orloje – vše za vtipného
vyprávění průvodce.
Muži se ještě zastavili v další části zámku k prohlídce muzea
motocyklů ČSR výroby značky Jawa a ČZ. Všechny druhy strojů vzorně
udržované. O historii výroby jednotlivých exponátů nám velmi zasvěceně
vyprávěl průvodce. Ženy si zatím prohlédly zámecký park v anglickém
a francouzském slohu. Společný oběd účastníků zájezdu byl v restauraci
poblíž kostela.
Odpoledne nás řidič pan Scholz vezl zpět ku Praze na odbočku do
dalšího místa naší návštěvy Průhonic na prohlídku botanické zahrady.
O historii vzniku zámku a přilehlé botanické zahrady a parku nám
vyprávěl jako průvodce sám ředitel celého objektu. Úvodem nás informoval o
velkých škodách způsobených rozvodněným potokem Botičem v létě
minulého roku. Velmi poutavě vysvětloval názvy různých druhů stromů, keřů,
květin a o zemích jejich původu. Během pochůzky se k naší skupině přidali
další cizí návštěvníci parku, aby si také poslechli zajímavý výklad. Blížící se
bouřka nás přinutila poněkud zkrátit obchůzku a vrátit se k autobusu.

Plni krásných dojmů z návštěvy zámku v Dobříši a hlavně z parku
v Průhonicích jsme se vraceli k domovu. Zakončení zájezdu bylo
v pohostinství pana Harcuby při společné večeři.
Škoda, že se zájezdu nezúčastnilo více osob. Asi se jim zdála vysoká
cena 200,-Kč za osobu. Ale jen na vstupech se za každého účastníka zájezdu a
parkování zaplatilo 117,-Kč, zbytek byl na úhradu dopravného.
Za Klub důchodců,
Jindřich Kubín

Sraz žáků ponikelské školy
V sobotu 29.května se po dvou létech sešli v pohostinství pana
Vladimíra Mádle bývalí žáci ponikelské školy, ročníky 1929, 1930 a 1931.
Sešlo se nás 33 bývalých žáků za účasti paní učitelky Šimkové-Čermákové
(89let) a pana učitele Kocourka (79 let).
Všechny přítomné přátelského setkání přivítal Jan Kadavý, který po
seznámení s organizací dnešního dne požádal paní učitelku o projev. Paní
učitelka poděkovala za milé pozvání a dopravu na dnešní setkání. Poté
pronesla krátký projev k přítomným se vzpomínkou na krásná mladá léta
svého učitelování prožitá v Poniklé a okolí. Závěrem popřála všem
přítomným hodně zdraví a životní pohody a vyzvala k slavnostnímu přípitku.
Po společné svačině se všichni s různými obtížemi s chůzí vydali na prohlídku
přádelny Interlana pod vedením pana Čížka, mechanika závodu, který podal
všem účastníkům prohlídky podrobný výklad o způsobu zpracování suroviny
– kozí srsti dovážené z různých zemí svět - až po hotovou přízi. Závěrem
exkurze byla prohlídka závodní elektrárny, vybavené dvěma novými vodními
turbínami na výrobu elektřiny. Podrobnou informaci o systému a výkonu
turbín nám podal Antonín Holubec.
Srdečné poděkování účastníků prohlídky závodu patří panu
Podlipnému, řediteli závodu za povolení prohlídky a panu Čížkovi za
doprovod a podrobný výklad a odpovědi na četné dotazy. Poděkování patří
také panu Holubcovi za umožnění prohlídky a vysvětlivky k dotazům.
Po návratu do pohostinství následoval společný oběd s občerstvením,
pivem, kávou, čajem a velice dobrou roládou od paní Heleny Skrbkové. Od
13 hodin hráli k tanci a poslechu dva hudebníci, což bylo kladně přijato.
Prvním odpoledním překvapením bylo promítnutí videozáznamu ze
srazu žáků z roku 1991 ve škole a před pohostinstvím „U Floriána.“ Všichni
přítomní byli překvapeni, kolik se jich tehdy sešlo. Byla to též hezká
vzpomínka i na bývalé spolužáky, kteří již navždy opustili naše řady.
Poté následovalo druhé překvapení. Přišla mezi nás paní Slávka
Hubačíková z Vysokého nad Jizerou vyprávět „Krkonošské poudačky“. Její

vtipné vyprávění bylo odměněno potleskem. Zbytek času do 18 hodin byl opět
vyplněn hudbou. Následovalo postupné rozloučení odcházejících účastníků
srazu, spokojených s programem celého dne s přáním, setkat se opět v příštím
roce.
Srdečné poděkování od účastníků srazu patří také panu Mádlemu
a jeho kolektivu za krásně upravené společné stolování, za dobré jídlo
a hlavně vzornou a rychlou obsluhu po celý den srazu.
Za přípravný výbor,
Jan Kadavý

Důležitá informace pro zemědělce
Novela zákona o zemědělství, která vyšla 14.ledna t.r. pod číslem
85/2004 Sb. stanovila přísnější podmínky pro podnikání v zemědělství a to
hlavně s ohledem na očekávané zvýšení dotací. Platnost tohoto zákona je
vstupem do EU, tj. od 1.května 2004.
Uvedená novela stanovuje, podobně jako při získávání
živnostenských listů, požadavky na odbornou způsobilost a bezúhonnost. Dále
určuje, že evidenci zemědělských podnikatelů a to fyzických i právnických
povedou pouze pověřené obce třetího stupně a nikoliv všechny obce jako
dosud.
Pro zemědělské podnikatele, fyzické osoby, kteří již jsou registrováni
jako „Samostatně hospodařící rolníci“, stanovuje lhůtu jednoho roku, během
které je podnikatel povinen se dostavit na živnostenský úřad pověřené obce
dle místa podnikání a zaevidovat se, jinak její oprávnění zaniká. Pokud tuto
povinnost evidence ve lhůtě jednoho roku splní, tak je stanoveno přechodné
období 5 let, kdy může dále podnikat na základě původní registrace dle
zákona 105/1990 Sb.
Současně podnikající právnické osoby byly zapsány pouze
v obchodním rejstříku a povinnost se nově zaregistrovat se jich též týká.
Vzhledem k tomu, že dle právního výkladu se na ně roční přechodná lhůta
nevztahuje, měli by tak učinit již v průběhu května t.r.
Nově se registrující zemědělský podnikatel po 1.květnu t.r. musí již
před zahájením podnikání splňovat všechny stanovené podmínky: věk nad 18
let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost a odbornou způsobilost. Ta
spočívá ve vyučení v zemědělském učebním oboru, nebo zemědělské střední
škole, dále vysoké škole zemědělské a nebo minimálně 150ti hodinový
rekvalifikační kurz v akreditovaném vzdělávacím středisku. Odbornou
způsobilost lze též splnit prokázáním zemědělské praxe minimálně 5 roků.
U právnické osoby musí všechny výše uvedené podmínky včetně
odborné způsobilosti splňovat její odpovědný zástupce. Po splnění všech

uvedených podmínek při podání žádosti, vydá do 30 dnů živnostenský úřad
pověřené obce (Jilemnice) zemědělským podnikatelům „osvědčení.“
Nově bylo do zemědělské výroby zařazeno i hospodaření v lesích
a vodních na plochách, přičemž se nejedná o vlastníka lesa, který běžným
způsobem obhospodařuje svůj majetek.
Živnostenský úřad

Občanské sdružení „Přiďte pobejt!“
V dubnu letošního roku bylo v Jilemnici založeno občanské sdružení
s názvem „Přiďte pobejt!“. Sdružení vzniklo „transformací“ z pracovní
skupiny, která byla založena pro přípravu a realizaci projektu „Přiďte pobejt!“
na Jilemnicku a blízkém okolí. Iniciátorem vzniku pracovní skupiny
a následně občanského sdružení byli starostové Svazku obcí Jilemnicko (obec
je jeho členem). Hlavním cílem sdružení je zapojení projektu do iniciativy
Leader+ a získání prostředků na přípravu a částečnou realizaci drobnějších
projektů z oblasti údržby krajiny, zachování přírody a kultury v regionu,
využití přírodních zdrojů, alternativní řešení problémů nakládání s odpady
a využíváním energií, drobného podnikání a služeb a podpory rozvoje
dovedností a znalostí dětí a mládeže v regionu.
Občanské sdružení není uzavřeným společenstvím a členem se může
stát každý místní občan nebo příznivec ze širšího okolí, který bude mít zájem
se podílet na činnosti sdružení. Stačí pouze vyplnit přihlášku, účastnit se
podle možností jednání sdružení, a v neposlední řadě navrhovat činnost,
kterou by mohlo sdružení v rámci svých možností vykonávat. Po registraci
sdružení u Ministerstva vnitra ČR se dne 20.května 2004 konala první valná
hromada, která si za předsedkyni zvolila paní Alenu Vondrovou z Poniklé.
Iniciativa Leader+ by měla být realizována v příštích třech letech
v deseti regionech České republiky a její zaměření odpovídá zásadám
operačního programu Rozvoj venkova a multifunkčního zemědělství, kam je
začleněna. V rámci iniciativy bude na úrovni republiky rozhodnuto o podpoře
vybraných regionů a tzv. místní akční skupina (v případě Jilemnicka občanské
sdružení) bude rozhodovat o podpoře konkrétních projektů. Projekty, které
budou žádat o podporu z iniciativy Leader+, by měly být neinvestičního
charakteru, mohou je podávat podnikatelé, neziskové organizace i obce
a mělo by jít o projekty z výše uvedených oblastí.
Občanskému sdružení se již informace o několik desítkách projektů
podařilo shromáždit. Orientačně se jedná o projekty přestavby zemědělských
areálů, zpracování dřeva, řešení odpadového hospodářství nebo staveb škol
a školek z oblasti investic. Tyto projekty však neodpovídají požadavkům

iniciativy Leader+, proto se předpokládá, že v rámci podpory z iniciativy by
projekty byly podpořeny formou zpracování projektových dokumentací
a zpracováním žádosti o dotace na realizace vybraných akcí. Dalším okruhem
je řešení vybavení kulturních zařízení, spolků a sdružení nebo drobných oprav
a udržovacích prací. Byly zjištěny také záměry plně odpovídající podmínkám
iniciativy, jako např. sdružení producentů a výrobců do sdružení koordinující
svůj postup nebo originální způsob léčení ekzémů. Tyto záměry jsou však
v současné době „u ledu“ z důvodu organizačních, vlastnických a především
finančních. Proto členové sdružení nadále vyzývají především podnikatele
a neziskové organizace, aby se zapojili přímo do činnosti sdružení, nebo aby
o svém záměru členy sdružení informovali. Iniciativa Leader+ by měla být
vyhlášena již během léta letošního roku. Podpora by měla být přednostně
určena projektům, které:
- jsou v souladu s hlavními směry rozvoje regionu formulovanými ve
strategii projektu „Přiďte pobejt!“ a ve stanovách sdružení,
- jsou v území nové, originální, nebo naopak podporují rozvoj tradic,
- využívají přírodní a kulturní zdroje regionu a mají pozitivní vliv na
vzhled krajiny a architektury,
- vytvářejí nová pracovní místa, zlepšují stávající pracovní podmínky
nebo jsou zaměřeny na děti a mládež,
- žadatel nemá dostatečnou finanční sílu zajistit financování svého
projektu z vlastních zdrojů.
Veškeré kontaktní informace je možno nejjednodušeji získat prostřednictvím
manažera projektu, kterým je Ing. Jindřich Jeníček z Turnova, a to telefonicky
na čísle 481325542 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese jenacz@iol.cz.

Krkonoše na internetu
Nemáte v létě při sobotě a neděli momentálně co dělat? Chcete
vyrazit mezi lidi, pobavit se nebo poznat něco nového? Nevíte co s volným
časem? Při získání typu jak aktivně prožít víkend v blízkém okolí vám
užitečným pomocníkem mohou být internetové stránky Krkonoš – svazku
měst a obcí, ve kterém je zapojena i naše obec.
Najdete v nich odkazy nejen na pamětihodnosti a přírodní
zajímavosti, které stojí za návštěvu, ale i aktuální kalendář kulturních
a sportovních akcí, tradičních či pivních slavností, očekávaných událostí,
výstav, koncertů, trhů, folklórních a ostatních pořadů organizovaných
v regionu Krkonoš. Nechybí trasy a jízdní řády Krkonošské horské linky.
Webové stránky Krkonoš – svazku měst a obcí“ www.krkonoše-smo.cz, nebo
www.ergis.cz jsou postupně zdokonalovány. Nabízí například virtuální galerii
fotografií renomovaných krkonošských fotografů. Se snímky, které jsou

vašemu srdci blízké se můžete podělit se svými milými, když jim je zašlete
formou elektronické pohlednice.
Pro provozovatele rozmanitých služeb i krkonošské ubytovatele je
zajímavá nabídka prezentace zdarma. Formou krátkého textu můžete
upozornit internetové surfaře o svých aktivitách, o tom kde a s čím podnikáte,
co nabízíte a čím jste návštěvníkům či hostům regionu užiteční.

Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci v Krkonoších
Na polské a české straně Krkonoš postupně vznikají společné projekty
určené k podpoře cestovního ruchu, které vedou k tomu, aby se v krátké době
ve spojující se Evropě staly „Krkonoše-horami bez hranic“. Celý region by se
měl rozvíjet v intencích dokumentů, které pro rozvoj CR obě strany mají. Na
české „Program rozvoje cestovního ruchu turistického regionu Krkonoš“,
v Polsku dokument velmi podobný. Podle přestavitelů Krkonoš-svazku měst
a obcí (naše obec je jeho členem), v souladu s ochranou přírody a Dohodou
o spolupráci, v nedávném čase signovanou Správou Krnap a Karkonoskiego
Parku Narodowego, byly hlavní myšlenky, ve kterých je shoda, včleněny do
Memoranda o přátelství, porozumění a spolupráci v Krkonoších“, které na
Benecku podepsali zástupci Svazků měst Krkonošských se sídlem
v Bukowieci v Polsku a Krkonoš-svazku měst a obcí se sídlem ve Vrchlabí.
V nejbližší době se připojí i další významný partner, Dolnoslezská turistická
organizace z Wroclawi.

Jednodenní

síťová jízdenka LIBNET+ pro trojzemí Čechy,
Německo, Polsko
V souvislosti s přistoupení České republiky k Evropské unii vstupuje
s účinností od 1.května 2004 v platnost nabídka síťové jízdenky LIBNET+.
Tato akviziční sleva platí maximálně do 31.12.2004. Jízdenka je platná pro
všechny druhy veřejné dopravy.
1) V Německu za území dopravního svazu ZVON (zahrnuje kraj Bautzen,
Löbau-Zittau, Görlitz).
2) Na území Polska lze v příhraniční oblasti jízdenku využít u autobusového
dopravně PKS.
3) V České republice je platná na osobní a spěšné vlaky na železničních
tratích Hrádek n/N, Liberec,Frýdlant, Rumburk, Česká Lípa a
v pravidelné autobusové dopravě Liberec-Jablonec n/N, LiberecBedřichov, Frýdlant-Hejnice-Bílý Potok-Smědava, Jablonec n/N-Liberec
a celá síť městské hromadné dopravy Jablonec nad Nisou.

Cena Jízdenky v Německu je 10 Euro, v České republice 130,-Kč.
Podrobné informace podá odbor dopravy Krajského úřadu LK, č. telefonu
485 226490.

Krkonošské turistické linky-sezónní autobusy s přepravou jízdních
kol
Poprvé v sobotu 5.června 2004 projel Krkonošemi autobus určený
turistům a cykloturistům. Díky finančnímu přispění Královéhradeckého a
Libereckého kraje a vlastním prostředkům Svazku měst a obcí Krkonoše, byla
završena téměř roční práce na přípravě projektu, který výrazným způsobem
zlepší dostupnost krkonošských měst a obcí pro turisty a obyvatele.
Vícečlenným organizovaným cyklistickým skupinám doporučujeme nahlásit
předem svoji přepravu nejbližšímu infocentru, které zajistí posílení dopravy.
Vydáno je 2000 kusů barevných plakátů s mapou, na kterých jsou vyznačena
přestupová místa, trasy autobusů a vlaků. Plakáty jsou vyvěšeny na všech
autobusových zastávkách a významných místech. Jízdní řády najdete i na
internetu, na webových stránkách Svazku Krkonoše: www.krkonose-smo.cz.

Památky v Libereckém kraji
V Libereckém kraji je prohlášeno celkem 3 178 nemovitostí
a movitostí za kulturní památky. V letošním roce kraj na jejich obnovu
rozdělil přes devět a půl milionu korun. Pro laickou i odbornou veřejnost, ale
především pro vlastníky kulturních památek byla na internetových stránkách
LK vydána publikace „Průvodce památkovou péčí.“ Najdete zde odpovědi na
otázky co dělat, když např. kupuji památku, když ji chci zrestaurovat, kam se
obrátit se žádostí o finanční příspěvek, co když vlastním nemovitost stojící
v památkově chráněném území, jaká jsou daňová zvýhodnění pro vlastníky
památek a jiné. Hledejte na www.kraj-lbc.cz.

Rautis, a.s.
Tradice výroby skleněných ozdob v Poniklé sahá až k počátkům
20.století. Široký sortiment nejen vánočních, ale i dekorativních ozdob
z ručně foukaných dutých perel, od hvězdiček přes zvířátka a různé dopravní
prostředky, je nyní možné přímo v podniku zakoupit. Rautis se orientuje
především na zahraniční obchod. Výrobky dle zákazníka jsou vyváženy do
USA, Německa, Švýcarska a mnoha dalších zemí.
Po telefonické domluvě je možnost exkurze 8.00 –13.30 hodin.

Vstupné dospělí 30,-Kč, studenti 15,-Kč, nad 20 osob množstevní sleva 50%.
Telefon: 481 585368, klapka 25.
Otevírací doba obchodu
Pondělí - pátek
8.00 – 15.30
Na Vaši návštěvu se těší Markéta Volejníková. Podrobnosti o Rautisu si
můžete prohlédnout na našich stránkách www.rautis.cz. E-mail:
Rautis.marketa@seznam.cz

Radonový program
Odbor rozvoje Krajského úřadu LK oznamuje, že opět pokračuje
Radonový program na území Libereckého kraje z hlediska výskytu radonu
v objektech. Cílem programu je vyhledávání budov se zvýšeným obsahem
radonu. Přednostně se detektory umísťují v objektech postavených na území
s vysokým radonovým rizikem, což jsou rodinné nebo bytové domy, dětská,
předškolská a školská zařízení ve starých budovách se špatnou nebo žádnou
izolací, se starými podlahami bez izolace nebo nepodsklepené obytné
místnosti. Měření je zdarma a trvá jeden rok. Dotazy zodpoví Ing. Věra
Mühldorfová, tel 485 226573.

Pozvánka na oslavu 115.výročí založení sboru
Dovolujeme si co nejsrdečněji pozvat občany na oslavy 115.výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů Přívlaka. Oslava se koná dne 3.července
2004 od 16.00 hodin na Přívlace v místě na Benátkách. O bohaté občerstvení
je postaráno, k poslechu hraje živá hudba.
Za SDH Přívlaka:
Stanislav Nechanický, starosta

Zlatí dárci
Dne 27.května 2004 byly v Jilemnici vyhodnoceni bezpříspěvkoví
dárci krve. Mezi ně patří i ponikelští občané .
Jánského zlatou plaketu obdrželi: paní Věra Kavánová a pan Karel
Scholz
Jánského stříbrnou plaketu obdržela: paní Vlasta Antošová
Mezi nejčestnější dárce se řadí i pan Josef Šimůnek, jehož počet odběrů se již
blíží k číslu 80.

Naše upřímné poděkování patří jmenovaným a bylo by jistě velmi zajímavé
znát počet případů, ve kterých právě tato tekutina zachránila životy lidí. Ještě
jednou díky.
Výbor ČČK Poniklá

Listy z kronik – 4.část
V roce 1951 napsal PhDr. V.Mattauch, pro zpravodaj připravil Miroslav
Holubec
PONIKELSKÉ POSVÍCENÍ POČÁTKEM 17.STOLETÍ
Před posvícením obešli kostelníci jako správci ponikelského záduší všechny
sedláky a vybírali na záduší po jedné záměře ovsa a místo bochníku chleba
chtěli jeden groš čili tři krejcary. Ponikelské posvícení padalo vždy na neděli
po sv. Matouši (21.září). Slavilo se posvěcení chrámu po tři dny, neděli,
pondělí a úterý. Dobře se jim slavívalo, poněvadž jim padlo do září, do
měsíce, který dával hojnost všech darů země, z polí, ze zahrady, i z lesa
a plnil stodoly, sroubky, komory i sklípky.
Ten týden před posvícením měly nejvíce práce hospodyně. Od
pondělka až do pátku střídavě praly, smýčily, drhly, myly. Zatím jim
hospodáři i se soudkem piva přivezli z hornobranského panského pivovaru též
kvasnice. V pátek ráno hospodyně zadělávaly jen žitnou moukou na
samožitný chléb a na nadívané pečivo. Tentokrát žádná ze šetrnosti
nepřimíchávala do těsta ovesnou mouku. V kraji tam si pekli koláče pěkně
z bílé pšeničné mouky, ale tady v horách by to byl velký přepych
a nehospodárnost i marnotratnost.
V sobotu se rozběhly děvečky a odrostlejší děti s posvícenským
pečivem k přespolním přátelům a uctivě je zvaly na posvícení do Poniklé. To
už řezničtí chasníci nebo ti mužští, kteří se trochu přiučili řezničině,
podřezávali kozlíky a kozičky, stahovali je, vyvrhli z nich droby a vnitřnosti,
dělily je na půlky a čtvrtě. Hospodyně zase současně zařezávaly drůbež, pařily
ji, škubaly, vykuchávaly a na čisto připravovaly na pekáče. Jakmile měly
hliněné pekáče plné, vkládaly je všechny najednou do roztopených pecí a tak
upekly drůbež i kozí maso najednou pro nedělní posvícenský oběd. Po celý
den přicházeli do statků a chalup ponikelských domácností i přespolní
žebráci, většinou starci a baby z podruží (čeledín-zemědělský dělník, bydlící
v nájmu u sedláka, který ho zaměstnával), a nikde ten den nebyli odbyti
s prázdnou. Pán Bůh požehnal a tak z křesťanské lásky bylo nutno podělovati
chudé.

V neděli po snídani, kyselu a nadívaném pečivu, byl obstarán jen
dobytek a kůň. Každý se strojil do svátečních šatů, neboť podle rozkazu
rychtáře a vůle vrchnosti musel jít do kostela na katolickou latinskou mši.
Hospodyně šly hned na ranní, aby pak mohly chystat posvícenský oběd.
Hospodáři a chasa na hrubou. Rychtář byl na obou a bedlivě sledoval, kdo do
kostela přišel, aby mohl hlásit ty, kteří mši ze vzdoru a náklonnosti
k zakázaným věrám evangelickým nepřišli na katolickou latinskou mši. Než
se hospodáři z kostela vrátili, už měli hosty, kteří přišli nebo přijeli na
jednokoňských vozících z přespolních vsí do Poniklé. Sotva hospodář hosty
přivítal, už hospodyně zvala ke stolu. Polévky, kaše, masa pečená i vařená,
drůbež, nadívané pečivo a moučná jídla se střídala s pivem až do večera za
čilé výměny zpráv a neustálého pobízení hospodářova a hospodynina. Asi za
hodinu po západu slunce vzal hospodář hosty do krčmy k muzice a poseděli
tam až do půlnoci, občas si zatančili mezi mladou chasou, která zůstala
v krčmě dlouho přes půlnoc.
V pondělí strojila hospodyně k snídani lepší kyselo, neboť tam
zakloktala kolik vajec, podala k němu něco od masa vařeného nebo pečeného.
Po snídani musel hospodář s přáteli na hřbitov, který se prostíral kolem
kostela sv. Jakuba Většího od osmiboké roubené zvonice vpředu až k roubené
kostnici vzadu k východu slunce a vyhledali hroby dědů, bab a jiných předků
a přátel a ukazovali je malým dětem, připomínali jména a některé životní
příběhy těch mrtvých v těch hrobech. Hřbitov byl plničký, neboť byl to
všeobecný zvyk navštěvovati o posvícenském pondělí hroby zemřelých
předků a přátel. Na vyzvánění zvonem se hřbitov vyprázdnil a vše se nahrnulo
do kostela. Po odsloužení mše vyvedl pan páter jezuita všechny účastníky
z kostela do staré kostnice, kde kosti kadidlem okouřil a svěcenou vodou
pokropil. Z kostnice vykročil pan páter na hřbitov a za zpáteční chůze do
kostela kropil a žehnal všechny hroby. Po průvodě pak každý postál
a pomodlil se u hrobu, kde odpočívali jeho drazí.
Pondělní oběd byl mnohem kratší než nedělní, neboť po něm
přespolní hosté odcházeli nebo odjížděli do svých domovů. Za to muzika
v krčmě začala hned po nešpoře a kázání pátera jezuity a protáhla se dlouho
do noci.
Úterý bylo počítáno ještě k posvícení, nepracovalo se a také
dopoledne byly ještě bohoslužby s kázáním a odpoledne nešpory a po nich
zase muzika, trochu slabší, neboť přespolní hosté už odešli a domácí už také
nevydrželi tak dlouho a zmáhala je únava. Ten den se vykonaly jen nezbytné
služební práce při dobytku a někde se vyspávalo. Středou začínal zas všední
život , ale práce se mnoho neudělalo.
Slovníček k předchozím částem:

Diecese, archidiakon, dekanár = církevní rozdělení od kraje níže
Registr = soupis, registra purgkrechtní = dnes pozemkové knihy
Konšelé = dnes rada zastupitelstva obce
Pálevé = pálenka ze žita
Doudáček a houdek = muzikanti, hráč na dudy a na housle
Pohřben pod ochranu sv.Jakuba = asi do roku 1900 se pohřbívalo na starém
hřbitově kolem kostela
Ponikelský gruntovní soud = 2x do roka přijel do vsi správce panství k výběru
plateb a odsouhlasení prodeje (převod statků a chalup)
Purkrabí = správce panství
Kontribuční počet = seznam vybraných plateb pro vojenské účely
Selská rabuše = záznam o dluzích
Strych = objemová míra zhruba 93 litrů
Libra = váhová jednotka, byly různé zhruba 0,45 až 0,5 kg
Přijížděli střídou = postupně se vystřídali
Berně = platby pánovi, dnes daně
Kvartýrování vojáků = ubytování jednoho vojáka někdy s koněm a případně
s rodinou
1 osedlá bernně = sedlák hospodařící zhruba na 12 ha, později se dělily na 1/2
nebo i 1/4 osedlé
Kopa = početní jednotka 60 ks
Letník pro záduší = poplatek pro faru

Společenská kronika
Jubilea v květnu a červnu 2004:
80 let
75 let
75 let
70 let
70 let
70 let
70 let
70 let

Drahomíra Harcubová
Marie Vondrová
Miroslav Řehořek
Josef Novotný
Ludmila Třešňáková
Margita Novotná
Ladislav Soukup
Oldřich Vodička

Jubilantům blahopřejeme a posíláme přání zdravé dlouhověkosti!
Narození:

Valentině Samkové a Vladimíru Sivoželezovovi dcera VALENTINKA
Rodičům blahopřejeme!
Sňatky:
10.dubna 2004 pan Pavel Holubec a paní Hana Kalašová,
24.dubna 2004 pan Milan Jirouš a slečna Zuzana Štefánková.
Hodně štěstí!
Poděkování
Děkujeme paní Stínilové za procítěná a vlídná slova účasti a Věře
Novákové s panem Holubcem za obětavé zajištění obřadu při
posledním rozloučení s paní Ludmilou Pospíšilovou roz. Votočkovou.
Náš dík patří všem přítomným za květinové dary a projevenou úctu.
Manžel, děti a sestry s rodinami

Krátké zprávy, informace
Odbor dopravy Městského úřadu Jilemnice vydal rozhodnutí o úplné
uzavírce silnice III/28623 Poniklá-Jestřabí a to od 25.června do 23.července.
Objížďka přes Víchovskou Lhotu, Víchovou a Horní Sytovou bude vyznačena
dopravními značkami. Vozidlům dopravní obsluhy a linkovým autobusům
bude umožněn průjezd stavbou v době od 17.30 do 8.00 hodin. Pokládka
živice bude probíhat od Jestřabí do Poniklé. Proto bude stavbyvedoucí
informovat dispečerku dopravy ČSAD Semily, středisko Jilemnice,
minimálně jeden den předem o uzavření úseku silnice od autobusové zastávky
Poniklá-škola po silnici I/14, popř. i o dalších změnách důležitých pro
pravidelnou linkovou autobusovou dopravu.
Během měsíce června a dále následujícím období se budou po obci
pohybovat pracovníci specializovaného ústavu, kteří zpracovávají podklady
pro pořízení nového územního plánu obce pro příštích 10 let. Vyzýváme proto
Vás, občany, kteří plánují v tomto výhledu jakékoli stavby, změny využití
pozemků, pozemkové úpravy či jiné záměry, aby své požadavky uplatňovali
písemně na obecním úřadu nejpozději do 31.července 2004.

Ve 24.týdnu t.r. se stalo, že Severočeské komunální služby nevyvezli
popelnicové nádoby, které nebyly označeny zelenou samolepkou. Bylo tomu
právě rok, co jsme upozorňovali občany ve zpravodaji č. 102 a následně
v místním rozhlasu, že neoznačené popelnice budou tolerovány do konce roku
2004. Najednou se stalo, že došla komunálním službám trpělivost
a neoznačené nádoby neodvezli. To bylo ve vsi pozdvižení! Jak to, že obec
neupozornila? Jako to, že je obec tak nezodpovědná? Jak to, že nikdo nic
neřekne? Vážení, nevíme proč obec vynakládá každý druhý měsíc v roce
téměř 10 000,-Kč na tisk zpravodaje, když ho téměř nikdo nečte?
A ještě jednou popelnice. Prosíme všechny, kterým se poškodí
popelnicová nádoba (utrhne se dno, odpadne víko, propálí se žhavým popelem
atd.), aby tyto nádoby nevyhazovali ani jinak nelikvidovali, ale vrátili je takto
poškozené na obecní úřad. Tady dostanete jinou nádobu a tu poškozenou obec
vrátí komunálním službám, za kterou dostane jinou, nepoškozenou. Všechny
nádoby má obec v pronájmu a tak když popelnici vyhodíte, dále je v evidenci
a platí se za ni pronájem. Děkujeme za pochopení.
V polovině května t.r. byly odebrány vzorky pitné vody z veřejného
vodovodu v objektu mateřské školy, v objektu obecního úřadu, v restauraci
Cha-Cha, v obytném domě čp. 321 Preložka a ve výtoku u čp. 22 v Nové Vsi.
Protokoly o zkoušce nevykazovali žádné nepřípustné hodnoty, laicky řečeno
pitná voda v Poniklé je bez závad.
Firma Květiny M vypověděla obci nájemní smlouvu z nebytových prostor
v čp. 266 (zdravotní středisko). Obec nabízí tyto prostory k dalšímu
pronájmu k datu od 1.listopadu 2004. Písemné žádosti adresujte na Obecní
úřad, 512 42 Poniklá.

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří plánují napojení na hlavní kanalizační
řád, že je na domovní kanalizační přípojky potřebné stavební povolení. Místo
napojení je třeba konzultovat s obstaratelskou firmou vodovodů a kanalizace –
VHS Richard Trkan Vrchlabí. Kanalizační přípojku si každý buduje na své
náklady, které se následně odečítají z nákladů občana za vodné a stočné.
Osazení, opravy nebo výměny vodoměrů provádí pan Jaroslav Jón
z Nové Vsi (telefon 737 479370).

Rámcový program oslav 650 let obce a 120 let Sboru dobrovolných
hasičů
Sobota 21.srpna 2004:
13.30-14.00
Řazení průvodu na sokolském hřišti Na Vršku za doprovodu
Jilemničanky a mažoretek
14.00-14.30
Položení věnce k pomníku padlým
Projev starostky obce
Projev starosty hasičů
Slavnostní zahájení státní hymnou ČR (zpěv SATORI)
15.00-17.00
Odpolední program vyplní Sbor dobrovolných hasičů,
doprovázený dechovou kapelou Jilemničanka se Slávkou
Hubačíkovou a reprodukovanou hudbou pana Hájka
15.00-17.00
Vystoupení pěveckého souboru SATORI a ochotnické spolku
J.J.Kolár
18.00-19.30
Fotbalové utkání veteránů (Na Kozinách)
19.00-20.30
Divadlo Klauniky Brno „Don Quijote de la Ancha“ –
úsměvná parodie
21.00-21.30
Vystoupení mažoretek
21.30
Zakončení 1.dne ohňostrojem a taneční zábavou u Floriána.
Neděle 22.srpna 2004:
09.00-11.00
Dopolední volejbalový turnaj na sokolském hřišti
10.00-11.00
Mše v kostele sv.Jakuba Většího a celodenní zpřístupnění
13.00-16.00
Odpolední blok hudby pana Ulricha a skupiny Naboso
13.30-14.00
Vystoupení dětí z mateřské školy
14.00-15.00
Historický šerm a bojové umění
15.00-15.30
Vystoupení taneční skupiny Paul Dance
15.30-16.00
Vystoupení cvičenek aerobiku Sokol Poniklá
16.00 ….
Nenásilné ukončení oslav
Doprovodným slovem bude po oba dny provázet pan Zdeněk Janeček.
Zároveň budou otevřeny obě školy (mateřská i základní), v základní škole
budou instalovány panely s fotografiemi, vyloženy obecní kroniky, bude
otevřeno Krkonošské muzeum řemesel paní Jany Pičmanové s ukázkami
ručních prací a lidových řemesel, otevřena bude svatební
i obřadní síň,
sportovní areál HOMOLE, v Rautisu budou dny otevřených dveří, Singing
Rock předvede svou výrobu instalací překážkové dráhy, hasiči se pochlubí
hasičskou zbrojnicí a technikou. Jistě se připravují i další atrakce a služby
z řad jednotlivých organizací či jednotlivců, o kterých zatím nevíme. Prosíme

proto, aby své záměry nahlásili co nejdříve, neboť prostranství před školou
není nafukovací a prostory k umístění stánků je třeba předem dohodnout.
Děkujeme.

POZVÁNKA NA

POUŤ

MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL v Poniklé připravuje na letošní
pouť překvapení hlavně pro děti – roztomilé textilní maňásky, ukázka výroby
a prodej dřevěných hraček, výroba skleněných figurek a korálků a další
zajímavá řemesla.
Každé dítě dostane také malý dárek. V nových prostorách muzea bude mj.
i výstava výkresů starých téměř l00 let. Přijďte si k nám odpočinout od
kolotočů a posedět u dobrého kafe ve staronové světnici muzea – těšíme se na
Vás.
Za os MKŘ J. Pičmanová.

VZDĚLÁVACÍ SPOLEK UMĚLECKÝCH ŘEMESEL pořádá:
DESATERO I.. 26.7.-31.7.
DESATERO II.. 2.8.- 7.8.
Poniklá v Krkonoších, cena 2.450.-Kč Nabídka výuky 22 rukodělných
technik, můžete si vybrat pouze dvě – každou na 3 dny.

ATELIÉR MALBY A KRESBY
Jestřabí v Krkonoších 26.7.-31.7. Cena 2.450, Kč
Ak.malířka Hana Millerová – kresba a malba v plenéru

BARVENÍ TEXTILU, PŘEDENÍ A ARTEK
Jestřabí v Krkonoších 2.8.-7.8., cena 2.450. Kč
Dana Mašková, Alena Samohýlová
Přihlášky telefonicky nebo písemně na adrese Chalabalová 1601, 155 00
Praha 5
tel: 235519954
email: info@palickovani.cz
internet: www.palickovani.cz

Ze sportu
Připomínáme, že místní fotbalový oddíl sehraje v sobotu 3.července 2004,
v rámci kulatého výročí obce, významný fotbalový zápas na hřišti Na
Kozinách,

přátelské utkání s XI. Internacionál SK Slavie Praha.
Začátek v 15.00 hodin.
Akci sponzoruje pan Kowalewski
Na přátelské fotbalové utkání naváže tradiční
s Východem,“ které tuto významnou událost zakončí.

„Setkání

Západu

Z kultury
IKS CENTRUM Jilemnice
- program na červenec 2004
6. Úterý

Tradiční koncert při příležitosti svátku Mistra Jana Husa
od 17:00
Koncert pořádá IKS centrum Jilemnice a Farní sbor Českobratrské církve
evangelické Jilemnice. Účinkují: Účinkují: profesor Václav Uhlíř – varhany,
Jakub Hrubý - baryton
Evangelický kostel v Křižlicích
- program na srpen 2004
2. Pondělí
Prázdninový kurz hry na kytaru
3. letní kurz výuky hry na kytaru pro děti i dospělé, začátečníky i pokročilé
pod vedením učitele umělecké školy v německém Eisenachu Libora Fišera.
Kurz bude zakončen závěrečným koncertem v galerii V Kotelně. Prázdninový
kurz bude probíhat až do 6.8.2004
Kulturní středisko
8. Neděle
14. Festival dechových hudeb

od 13:30 vstup 50,- Kč
Festival již tradičně zahájí domácí dechová hudba Jilemničanka, dále vystoupí
Podzvičinka z Bílé Třemešné, Big Band – dixielandová kapela ZUŠ Vrchlabí
a v závěrečném koncertu dechový orchestr Krajanka z Prahy. Festival bude
uvádět Jiří Škvára. 13.30-19.30 hod.
Zámecký park

KINO 70 JILEMNICE
Červenec 2004
3. Sobota
4. Neděle
Umučení Krista
od 17:30 a 20:00 (So) vstup 55,- Kč
od 17:30
(Ne)
Film je o posledních dvanácti hodinách života Ježíše z Nazareta. Režisér
a scénárista Mel Gibson chtěl v tomto filmu vyjádřit nezměrnost té oběti a tu
hrůzu s ní spojenou, ale také chtěl, aby vyzněly lyrické okamžiky, krása
a pocit lásky, protože film je především o víře, naději a lásce.
Režie: Mel Gibson Hrají: James Gaviezel, Monica Belluci, Maia Morgestern
USA – české titulky/drama, délka 127 minut, doporučená přístupnost 15
let
6. Úterý
Ohnivý oceán
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč

Dobrodruh s indickou krví bojuje s arabskou pouští ve vyčerpávajícím,
3 000 mil dlouhém závodě.
Režie: Joe Johnston Hrají: Viggo Mortensen, Omar Sharif
USA – české titulky/dobrodružný, délka 136 minut, mládeži přístupný
8. Čtvrtek
Post coitum
od 17:30 a 20:00 vstup 55,- Kč
Film o hledání lásky za každou cenu … Motto : Tvař se, že seš jinej.
Režie: Juraj Jakubisko Hrají: Franco Nero, Richard Krajčo,
Vondráčková
Mrazivá city komedie, délka 100 minut, přístupné od 15 let
10. Sobota

Lucie

11. Neděle
Troja
od 20:00 vstup 65,- Kč
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nestalo se tak ve větší bitvě, než
byla tato …
Režie: Wolfgang Petersen Hrají: Brad Pitt, Eric Bana, Diane Kruger

USA – české titulky/historický, délka 160 minut, od 12 let přístupný
15. Čtvrtek
Jízda
od 20:00 vstup 60,- Kč

Zveme vás na výlet do krajiny letně zjitřených smyslů … Hlavní roli
ztvárnila Aňa Geislerová, která si nás znovu podmaní svou uvolněnou
atmosférou.
Režie: Jan Svěrák Hrají: Aňa Geislerová, Radek Pasterňák, Jakub Špalek,
Filip Renč.

ČR, délka 90, od 15 let přístupný
17. Sobota
Jak básníci neztrácejí naději
od 20:00 vstup 60,- Kč
Básníci režiséra Dušana Kleina a scénáristy Ladislava Pecháčka … trochu
zestárli, ale zůstal jim smysl pro humor, sny a naštěstí i důvod k životu.
Režie: Dušan Klein Hrají: Pavel Kříž, Michaela Badinková, David Matásek,
Tereza Brodská, Lukáš Vaculík

ČR, délka 120 minut, mládeži přístupný
21. Středa
Piráti z Karibiku: Prokletí černé perly
od 20:00 vstup 55,- Kč
Akční fantasy komedie, ve které kromě pirátů, aztéckého prokletí, nemrtvých
a cvičené opičky uvidíte také lásku až za hrob, popletené identity, odvážné
plány i zákeřné zrady.
Režie: Gore Verbinski Hrají: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Orlando Bloom,
Keira Knightleyová

Země: USA - české titulky, délka 140 minut, přístupný
24. Sobota
Želary
od 20:00 vstup 55,- Kč
Krutý příběh něžné lásky odehrávající se ve čtyřicátých letech za okupace.

Režie: Ondřej Trojan Hrají: Aňa Geislerová, Gyorgy Cserhaimi, Jaroslava
Adamová, Miroslav Donutil, Jaroslav Dušek
ČR, délka 120 minut, mládeži přístupný
25. Neděle
Kameňák 2
od 20:00 vstup 65,- Kč
Zázračný erektický pramen vyschl, zatímco babka Kropáčková sexuálně
likviduje jednoho chlapíka za druhým! Pokračování úspěšné české komedie
režiséra Zdeňka Trošky.
Režie: Zdeňek Troška
Hrají: Václav Vydra, Jana Paulová, Helena
Vondráčková, Martin Maxa
ČR, délka 100 minut, přístupný
28. Středa
Jedna ruka netleská
od 20:00 vstup 60,- Kč
Černá komedie – na pozadí originálního, chvílemi kriminálního příběhu se
odvíjí množství humorných situací, absurdních dialogů, zapamatovatelných
hlášek a vše vyvrcholí překvapivým závěrem.
Režie: David Ondříček Hrají: Jiří Macháček, Ivan Trojan, Marek Taclík,
Isabela Bencová, Jan Tříska ad.
ČR, délka 102 minut, od 15 let přístupný
31. Sobota
Prci, prci, prcičky - svatba
od 20:00 vstup 50,- Kč
Bouřliváci, známí divákům celého světa, se znovu setkávají ve třetím volném
pokračování této divácky úspěšné série.
Režie: Jesse Dylan Hrají: Jasen Biggs, Alyson Hannigan, January Jones
USA – české titulky, délka 92 minut, od 15 let přístupný

