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Úvod

kého rázu. Ti, kdo nemají zpravodaj
předplacený a přesto by ho rádi měli, si
Vážení spoluobčané, milí čtenáři, ho mohou koupit na obecním úřadě,
jak jste se již dočetli v minulém čísle, kde bude vždy několik čísel k dispostal jsem se novým redaktorem našeho zici.
Závěrem bych se také
obecního zpravodaje „Pod
rád
omluvil za výrazné
horami“. S touto personální
zdržení
minulého čísla.
změnou bych rád postupToto
nedopatření
bylo
ně provedl i některé změny
způsobeno
tím,
že
tiskař,
obsahové, které, jak pevně
který pravidelně zpravodaj
věřím, povedou k dalšímu
tiskne, vážně onemocněl
zkvalitnění a rozšíření poa rada obce musela hledat
skytovaných informací.
náhradní řešení. Vstříc
Změny se týkají především zavedení nových Vážení spoluobčané, milí čtenáři, nám vyšla firma Gentiana
pravidelných rubrik, jako jak jste se již dočetli v minu- z Jilemnice, takže nyní už
čísle, stal jsem se novým bude jistě vše v pořádku.
je přehled kulturních akcí lém
redaktorem našeho obecního
Marek Kulhavý
v obci v následujícím zpravodaje „Pod horami“.
období, více informací
o činnosti místních spolků, o tom, co se
Pod horami - Zpravodaj obce Poniklá
děje ve škole a školce, a podobně. Také
číslo: 123, ročník 37
bych rád obnovil články, které mapuvydal:
jí zajímavé momenty z historie naší
Obecní úřad Poniklá
obce. Kromě toho bych rád nechal ve
odpovědný redaktor:
zpravodaji prostor pro informace z ceMarek Kulhavý
lých Krkonoš, protože se nás často, byť
redaktoři:
nepřímo, dotýkají a ovlivňují tak dění
Marek Kulhavý, Petra Plichtová
v naší obci.
Někteří z Vás na nedostatek těchto
jazyková spolupráce:
informací právem poukazovali, je však
Bára Konvalinková
třeba říci, že co se k redaktorovi nedotisk:
stane, jako by nebylo. Chtěl bych Vás
Gentiana Jilemnice
tedy, milí čtenáři a zástupci místních
náklad:
spolků, poprosit, abyste si občas udělali
450
výtisků
chvilku a poslali mi informace o tom,
uzávěrka dalšího čísla:
co se kolem Vás děje, o kulturních ak24. 6. 2007
cích, které v následujícím období chystáte, nebo jenom připomínky a náměPříspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá
ty, které věci Vám ve zpravodaji chybí.
nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Budu Vám za to vděčný nejenom já, ale
Za všechny příspěvky děkujeme.
také všichni ostatní čtenáři.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány
A ještě jedna změna spíše technica kráceny

Slovo redakce
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Zprávy z jednání RO konané ve
dnech od 26. 2. 2007 do 2. 4. 2007
Na RO konanou dne 26. února byli
pozváni všichni nájemníci z čp. 60, přesto se nikdo nedostavil. Protože dům
čp. 60 leží v těsné blízkosti hlavní silnice,
není pro projíždějící tou naší nejlepší vizitkou. Staré haraburdí, neuklizené dříví
z bouraček a vraky starých aut hyzdí okolí
celého domu. RO vyzvala nájemníky, aby
situaci řešili. Nájemníci přislíbili uklizení
celého prostranství, a to do 31. března
letošního roku. Opět se ale ukázalo jak
jsou nájemníci spolehliví. Termín odklizení nebyl dodržen. Dále byli nájemníci
upozorněni, že jedině včasné a pravidelné úhrady nájemného jim mohou zajistit
prodloužení nájemního vztahu.
Všichni moc dobře víme, jak dlouho
se mluví o výstavbě nové tělocvičny. Kolik
žádostí se muselo napsat a kolik návštěv
uskutečnit, aby výstavba tělocvičny byla
podpořena a částečně dotována státem.
V letošním roce se může tento sen stát
skutečností. Nová tělocvična je pro
naší školu, obec a sportovní mládež
opravdovou nutností. Na webových
stránkách obce se objevila první verze, jak by měla přístavba tělocvičny
ke škole vypadat. Protože se ihned
strhla lavina nápadů, připomínek
i kritiky, byla na jednání RO pozvána
projektantka pí Sůvová.
Hned v úvodu pí Sůvová zdůraznila, že první verze projektu měla pouze
ukázat hrubý objem stavby v návaznosti
na komunikační systém. Velice pružně
a zodpovědně odpovídala na připomínky k projektu. Zdůraznila, že doporučuje
takový materiál, za který si ručí a že stav-

by podobného typu již projektovala. Kdo
měl z místních občanů zájem a chtěl vědět více o nové tělocvičně či přispět dobrým nápadem, mohl se zúčastnit schůzky
konané dne 24. března 2007. Nyní nás
čeká ještě mnoho práce, úsilí a běhání po
úřadech, aby termín předání projektové
dokumentace byl splněn. Kompletní dokumentace má být předložena do konce
srpna letošního roku.
Na dalším jednání RO projednávala
žádost o pokos a úklid hřbitovů. Pan
Hlůže má opět zájem provádět tyto
služby dodavatelsky. Protože minulé
roky prováděl pan Hlůže pokos hřbitovů
a úklid posekané hmoty bez připomínek,
neshledala RO proč jeho žádosti nevyhovět. Požadavek je minimálně 3x pokos
včetně odvozu posečené hmoty.
Dále RO nedoporučila již prodloužit
pronájem bytu v DPS pí Arnoštové. Pokud se její zdravotní stav zlepší a bude se
moci vrátit zpět do Poniklé, bude přestěhována do bytu v čp. 60.
RO projednávala další postup ohledně dostavby obslužného objektu Homole. Doporučuje nechat vypracovat cenovou nabídku na položení střešní krytiny
a ostatní práce vzhledem k nečekaně
špatné zimní sezóně přerušit. Pokud se
podaří zajistit dostatek finančních prostředků, bude položení střešní krytiny
upřednostněno.
RO byla seznámena s návrhem petice
na opravu silnice III. třídy číslo 29065
(Poniklá  Přívlaka). Silnice je již řadu let
v neúnosném stavu. Doufáme, že tato
akce nejen upozorní na kritický stav
silnice, ale také přispěje k rozhodnutí
silnici opravit.
RO vzala na vědomí rozhodnutí pana
Mikoláška o rezignaci na funkci zastupi
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tele obce. RO doporučila oslovit SDH,
aby navrhlo dalšího možného kandidáta
do zastupitelstva obce.
RO projednávala stížnost místních
divadelníků, že nemají vhodné prostory
k nacvičování a přípravě divadelních her.
Na jednání RO byl pozván pan Mádle, správce kantýny. Pan Mádle nemá
s divadelníky dobré zkušenosti, a tak se
rozhodl kantýnu v době jeho nepřítomnosti divadelníkům neposkytovat. Uvedl,
že pokud bude osloven divadelníky předem, je s ním vždy možná dohoda.
Aby se k celému problému vyjádřila
i druhá strana, RO na své další jednání
pozvala i zástupce divadelníků. Protože
se schůzka bude konat až po uzávěrce do
časopisu Pod horami, o výsledku jednání
budete seznámeni příště.
Tolik z nejdůležitějších zpráv RO.
Alena Vondrová
místostarostka obce

Zpráva o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá za kalendářní rok 2006
V souladu s Nařízením vlády České republiky ze dne 10. 6. 1992 dle § 3
citovaného zákona podávám informaci
o stavu veřejného pořádku v obci Poniklá,
za období od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2006.
Na území obce došlo v loňském roce
ke spáchání celkem 25 trestných činů.
Pachatele se podařilo zjistit v 16 případech, z tohoto počtu se v 9 případech
jednalo o místní občany. Největší podíl
trestných činů má majetková kriminalita. Z toho vyplývá, že je nutné si všímat
pohybu cizích nebo podezřelých osob ve
vašem okolí, neboť v loňském roce k páchání majetkové trestné činnosti v obci
docházelo i v bezprostředním okolí obyd-

Zprávy z obce
lí. Z celkového počtu zjištěných pachatelů
byla v několika případech věc šetřena ve
Zkráceném přípravném řízení, kde musí
být trestní řízení skončeno do 14 dnů.
Kromě majetkové trestné činnosti bylo
v obci odhaleno ve 3 případech spáchání
trestných činů „maření výkonu úředního
rozhodnutí“. Zde se jednalo o porušení
trestu zákazu řízení motorových vozidel
uloženého správním orgánem kvůli nedodržování pravidel silničního provozu. Přistižený řidič, jemuž byl trest pro
závažné porušení bezpečnosti provozu
uložen, se tak dopouští trestného činu,
za což mu hrozí i trest odnětí svobody.
K tomuto trestání nebezpečných řidičů
přispěl i nový zákon o provozu na pozemních komunikacích, který platí od
1. 7. 2006. Také byly zjištěny 3 případy
jízdy pod vlivem alkoholu, u všech se jednalo o místní občany.
Na území obce došlo dále ke spáchání
celkem 15 přestupků, z toho v 9 případech
se pachatele podařilo zjistit a oznámit dle
zákona o přestupcích správnímu orgánu při MěÚ v Jilemnici. Nejčastěji bylo
jednání pachatelů směřováno opět proti
majetku, dále se jednalo o přestupky proti
občanskému soužití, jako jsou schválnosti
a slovní a fyzické napadení.
Od letošního roku je možné útvar
Policie ČR, Obvodního oddělení v Jilemnici kontaktovat také emailovou poštou
na adrese: smopjil@mver.cz.
Uvedenou zprávu podávám jako
stručný přehled o stavu veřejného pořádku v obci, do dalšího období se těším
na vzájemnou spolupráci.
npor. Jaroslav Brož
vedoucí oddělení
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Změna v zastupitelstvu
Chtěl bych tímto poděkovat všem
ponikelským občanům, kteří se na mne
obraceli s problémy a otázkami, a já
jim mohl nějakým způsobem pomoci.
Všem občanům, kterým není dění
v obci lhostejné. Od toho jsem byl tady,
abych jim pomohl, a když jsem nevěděl,
tak abych se na to zeptal na příslušných Předání cen se zúčastnili:radní Jaroslav Čížek a webmístech a nebo přímo na zastupitelstvu.
master Jakub Harcuba.
Rozhodl jsem se po zdravé úvaze Ceny předávali: ředitel KÚ Bohdan Tomáš a Jan Saukončit činnost v zastupitelstvu obce. vický za Sdružení Zlatý erb.
zdroj: http://zlatyerb.obce.cz
Důvod? Osobní napadání určitých lidí
v obci. Oni nepochopili, že mé dotazy ne- Sdružení Zlatý erb. Cílem soutěže je podjsou osobního charakteru, ale že se mne pora modernizace místní a regionální
na to ptají lidé z obce. A to tak, že „jsi veřejné správy prostřednictvím rozvoje
zastupitel, já si Tě zvolil, tak se ptej......“ informačních služeb poskytovaných oba já se ptal. Sice jsem to měl stále „na čanům. Soutěží se ve třech kategoriích:
talíři“, ale jednou jsem se na to dal, mu- Nejlepší webová stránka města (v krajsel jsem to nějak vydržet. Bohužel po ském kole zvítězilo město Jablonec nad
posledním zastupitelstvu míra tolerance Nisou - www.mestojablonec.cz), nejlepší
webová stránka obce (letos patří vítězství
přetekla. Kdo tam byl, pochopí.
obci Jiřetín pod Bukovou - www.jiretinpb.
Přeji
nastupujícícz) a nejlepší elektronicmu zastupiteli, aby se
Zapojte se do diskuze
ká služba (letos zvítězil
mu dařilo a aby nebyl
občanů obce Poniklá.
Jablonec nad Nisou za
napadán za dotazy, kteslužbu „Objednání poré učiní. Dále mu přeji
mocí SMS zprávy“).
i hodně odvahy k vznášeNaše obec Poniklá
ní dotazů a připomínek.
se
umístila
na
třetím
místě v kategorii
Musí si uvědomit, že to se tady nenosí. Že
nejlepší
elektronická
služba
za službu
nejlepší je ten, kdo zvedá ruku a je zticha.
„zasílání
novinek
e-mailem“.
Předání
Ještě jednou všem děkuji a věřte, že
cen
se
zúčastnili
pan
radní
Jaroslav
Číjsem vše vždy dělal pro blaho obce a ne
žek
a
správce
našich
www
stránek
Jakub
pro svoji potřebu a zisk.
Harcuba. Jakubovi Harcubovi moc blaLadislav Mikolášek
(převzato z diskuze na www.forum.ponikla.cz, redakčně upraveno)
hopřejeme a děkujeme mu za úsilí, které vynakládá na to, aby byly naše www
Zlatý erb 2007
stránky mezi těmi nejlepšími.

www.forum.ponikla.cz

Dne 15. března proběhlo v Liberci
vyhlášení krajského kola soutěže Zlatý
erb 2007, kterou již podeváté pořádalo

-mk-
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Výzva k zaplacení poplatku za
svoz odpadů pro rok 2007
Vyzýváme všechny občany Poniklé
a majitele rekreačních objektů, aby přišli
zaplatit v hotovosti poplatek za likvidaci domovního odpadu na Obecní úřad
v Poniklé.
Výše platby je pro občany Poniklé
450,- Kč na osobu a rok a pro majitele
rekreačních objektů 450,- Kč za rekreační
objekt na rok.
Složenky zasílány nebudou. Děkujeme za
pochopení.

vlečení, peří, dek, záclon a hraček na
tradičních, ve dvoře Krakonošova
ranče a v prostoru garáže obecního
úřadu. Prosíme,nenoste starý umělý
textil a boty. Všem, kteří chtějí něco
ze svých starších zásob darovat předem děkujeme.

Zápis do mateřské školky

Ředitelka Mateřské školy v Poniklé
vyhlašuje:
Zápis do Mateřské školy, který proběhne v úterý 15. května 2007 od 8:00 do
11:30.
Vyzývám rodiče, kteří budou mít zájem
Důležité informace a sdělení o umístění svých dětí do MŠ v následujícím školním roce i v jeho průběhu (tzn.
obecního úřadu
září 2007 - červen 2008), aby před zápisem
28. 4. - 1. 5. - Odečty vody
do MŠ navštívili s dítětem lékaře a nechali
V těchto dnech budou provedeny ode- si na přihlášku předem potvrdit, že dítě je
čty vody. Pokud
schopno MŠ navštěmajitelé objektů
vovat. Přihlášku je
35 let kopané v Poniklé
již vědí, že nebumožno vyzvednout
dou v této době
23. června 2007 ve 20:00 vystoupí skupina
v předstihu v MŠ,
přítomni, prosív čekárně MUDr.
me, aby nahlásili
Mazánkové nebo si
stav vodoměru na
Přijďte se podívat na fotbalové hřiště
ji můžete stáhnout
obecním
úřadu
„Na Kozinách“
z
www.ponikla.cz
Poniklá.
(rubriky MŠ a ZŠ).
S potvrzenou přihláškou se dostav29. 4. - Svoz nebezpečných odpadů
te
ve
stanovený den a hodinu do MŠ.
Svoz nebezpečných odpadů proběhne
V
případě,
že se Vám stanovený termín
podle rozpisu zastávek a časů.
nebude hodit, telefonicky si domluvíme
30. 4. - 6.5. - Rozmístění velkoobjemových jiný termín (tel.: 481 585 257). Těšíme se
kontejnerů
na Vaši návštěvu.
V tomto týdnu budou po obci rozLenka Scholzová
ředitelka MŠ
místěny velkoobjemové kontejnery.
Žádáme všechny občany, aby byli
stoprocentně zodpovědní a do těchto
Pohádkový les 2007
kontejnerů nedávali žádný nebezpečProsím zájemce o účinkování v poný odpad.
hádkovém lese, aby se hlásili na OÚ.
5. - 7. 6. Sbírka textilu pro ČČK
Termín je 23. červen 2007. Děkuji.
Pobočka Českého červeného kříže
Míla Kavánová
v Poniklé pořádá sbírku textilu, postarostka obce

Naboso
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Demografický vývoj Poniklé
V následující tabulce naleznete přehled o stěhování občanů a o jejich narození nebo
umrtí. Pro úplnost ještě doplním, že v roce 2006 bylo v obci Poniklá uzavřeno 8 sňatků a
4 manželství byla rozvedena. V rámci obce se přestěhovalo 10 občanů.
- mk -

Měsíc

Přistěh.

Odstěh.

Naroz.

Umrtí

Změna
stavu

Stav obyvatel
v měsíci

Počáteční
stav

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

1216

leden

4

5

1

1

-1

1215

únor

2

0

1

0

3

1218

březen

1

0

0

1

0

1218

duben

7

1

0

0

6

1224

květen

0

7

0

1

-8

1216

červen

2

2

0

1

-1

1215

červenec

1

5

1

1

-4

1211

srpen

1

4

1

0

-2

1209

září

3

4

3

0

2

1211

říjen

3

1

0

2

0

1211

listopad

1

1

1

0

1

1212

prosinec

2

2

1

5

-4

1208

Celkem

27

32

9

12

-8

1208

Prodeje pozemků
katastrální území

číslo pozemku

žadatel

Poniklá

část 1736/1

Obec od Holubce Miloše čp.145

Přívlaka

st. 117

Daniel a Kateřina Čížkovi, čp. 452

Poniklá

12

Josef Zelinka, čp.41

Přívlaka

192

Blanka a Miloslav Kunertovi, čp. 267
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Rozpočet obce na rok 2007
příjmová část
1111 - daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

tis. Kč
1 700

1112 - daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti

850

1113 - daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů

100

1121 - daň z příjmů právnických osob

1700

1211 - daň z přidané hodnoty

3200

1337 - poplatek za likvidaci komunálního odpadu

600

1341 - poplatek ze psů

13

1342 - poplatek za rekreační pobyt

40

1343 - poplatek za užívání veřejného prostranství

10

1347 - poplatek za provoz výherního hracího automatu

30

1345 - poplatek z ubytovací kapacity

8

1361 - správní poplatky

25

1511 - daň z nemovitostí

300

daňové příjmy celkem

8 576

2310 - pitná voda

600

2321 - odvádění a čištění odpadních vod

400

3314 - činnosti knihovnické

1

3349 - záležitosti sdělovacích prostředků

25

3632 - pohřebnictví

25

4314 - pečovatelská služba

40

3639 - pronájem nemovitostí

160

6310 -příjmy z úroků
nedaňové příjmy
3639-kapitálové příjmy
( prodej pozemků )
kapitálové příjmy
dotace neinvestiční ze státního rozpočtu
( školství, výkon státní správy)
dotace celkem

15
1266
15
15
290
290

zapojení zůstatku 2006
příjmy celkem

10147
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výdajová část
2212 - silnice
2221 - provoz veřejné silniční
dopravy
2310 - vodné
2321 - stočné
3111 - mateřská škola
3113 - základní škola
3429 - zájmová činnost a
rekreace
3314 - činnosti knihovnické
3341 - rozhlas a televize
3349 - záležitost sdělovacích
prostředků
3399 - záležitost kultury
3612 - bytový fond
3631 - veřejné osvětlení
3632 - pohřebnictví
3639 - komunální služby
3722 - sběr a svoz
komunálních odpadů
5512 - požární ochrana
6112 - zastupitelstva obcí
6171 - činnost místní správy
6310 - příjmy a výdaje z
finančních operací
4314 - pečovatelská služba
běžné výdaje
splátky dlouhodobých
půjček a úvěrů
výdaje celkem

Zprávy z obce
tis. Kč
předpokládané akce
239 chodník Singing Rock (dotace), výjezd do
silnice Nová Ves, přeložení cesta Janeček,
zimní údržba
110 smlouva s KÚ - dopravní obslužnost
500 183 tis. zálohy odběr pitné vody, projekt
Klára, projekt propojení vodovodů
700 120 tis. splátky Šír, projekt nátoku ČOV,
provoz ČOV
700 400 tis. dotace provoz, úprava vchodu do
budovy
1 300 450 tis, kuchyň, 700 dotace na provoz,
projekt škola
? areál Homole
30 knihovnice, kronikářka
15 obecní rozhlas
50 zpravodaj
25 životní jubilea, vítání občánků, kulturní akce
údržba hrazena z účtu byt. hospodářství
150 elektřina, opravy, materiál
15 hřbitov + smuteční síň
2 200 mzdy zaměstnanců služeb, veškeré náklady
spojené s opravou a údržbou obecního
majetku, dohody o prov. práce
700 svoz komun. odpadu, skládkování, odvoz
kontejnrů, nebezpečný odpad
100 podpora výjezdové jednotky, údržba
vozového parku
850 odměna starosta, místostarosta, rada,
výbory
1 300 provoz úřadu, výkon státní správy, mzdy
zaměstnanců, dohody o provedení práce
25 bankovní poplatky
550 úroky úvěr - 177 tis., plat pečovatelka,
přístřešek nad vchodem
9 559
588 rolba 228 tis., splátka DPS 360 tis.
10 147
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Téma

Sportu zdar aneb budeme mít novou tělocvičnu
Slovo starostky
Zdravím všechny příznivce aktivního
sportu. Také všechny ty, kterým není
lhostejný osud ponikelské základní školy.
Všichni již správně tušíte, že bude řeč
o stavbě tělocvičny.
Začnu pěkně od začátku. K základní
škole v Poniklé byla v roce 1957 přistavěna část, ve které se nachází současná
tělocvična. Jednalo se spíše o třídu, kde
nebyly rozmístěny lavice a kde se žactvo
mělo „protáhnout“. Na míčové hry se v té
době nepomyslelo. Doba se změnila a zájmy školních dětí a učitelů v oblasti tělovýchovy také. Místo synchronizovaného
cvičení ve stylu ranní rozcvičky se nyní
klade větší důraz právě na hry v týmu
jako je volejbal, basketbal, což by mělo
hráče naučit pracovat v kolektivu.

Nákres nové tělocvičny - pohled z rynku.

Od sedmdesátých let bylo vypracováno několik projektů na stavbu tělocvičny.
Postupem času přestaly být aktuální
a žádosti o dotaci se posílaly spíše ze
setrvačnosti. Díky minulé paní starostce
jsme nakonec uspěli a je nám pro letošní
rok přislíbena dotace ze státního rozpočtu ve výši 10.000.000,-Kč. Jsou to zatím
jen dvě třetiny z předpokládané částky
potřebné na výstavbu tělocvičny. Jakmile
bude vyhotoven projekt, začneme hledat
fond nebo instituci, která by nám chybějící částku mohla poskytnout. V případě
neúspěchu máme opět přislíbenou pomoc pana poslance J. Vondrušky.
Vypracování projektu bylo zadáno
paní projektantce Věře Sůvové, která se
velmi osvědčila při modernizaci školní
kuchyně. Byla vybrána ze třech oslovených projektantů. Nabídla nejrychlejší

zdroj: paní Sůvová
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zpracování projektu a také nejlacinější. Na schůzce se zastupiteli obhájila
své první nákresy téměř stoprocentně,
změněna byla pouze výška nad hracím
prostorem a tvar střechy při hlavním
pohledu. Ostatní rozměry jsou buď omezeny velikostí pozemku nebo požárními
a hygienickými předpisy.
Rozměry hrací plochy (15 x 30 x 7
metrů) jsou dostačující pro pořádání
krajských soutěží ve volejbale, basketbale
a nohejbale, pro tenis, jak pro jednotlivce, tak pro dvouhru.
Součástí tělocvičny bude samozřejmě
sociální zařízení (i pro tělesně postižené), šatny, nářaďovna, úklidová komora.
Zázemí pro diváky bude na galerii, kde
bude dostatek prostoru.
Na základě schůzek se zastupiteli
vznikla myšlenka vybudovat k tělocvičně
i ubytování. Cílem nebylo komerční využití, ale mít možnost poskytnout prostor
pro ubytování různých spolků a organizací, družstev a týmů, které přijedou na
turnaje, soustředění, výcviky. Poskytnout
ubytování školám, které budou mít zájem
o absolvování lyžařského výcviku u nás
v Poniklé. Proto byl před tělocvičnou halu
předřazen objekt o rozměrech cca 7 x 15
metrů.
Názory na využití těchto prostor
se nyní různí. Nevadí, je dostatek času
na to, abychom sesbírali Vaše názory
a přistoupili na kompromis. V letošním
a v příštím roce se bude řešit jen a pouze
tělocvična, na kterou máme přislíbené
dotace. Bude třeba hledat a najít další
zdroje financí pro dostavbu tělocvičny,
poté na diskutovanou část. Do roku 2013
máme velkou šanci získat dotace z Evropské unie.
Poslední informace na závěr: tělo-

Téma
cvična je velmi důležitá pro existenci
školy, pro fungování všech ponikelských
dobrovolných organizací a spolků i pro
jednotlivé občany – aktivní sportovce,
kteří ještě nepropadli úplně virtuálním
hrám na počítači. Přislíbené dotace jsou
ovšem vázány předložením kompletní
projektové dokumentace do konce srpna,
což je šibeniční termín. Proto vyzývám
všechny ponikelské žadatele u stavebního úřadu v Jilemnici, aby se chovali
hezky ke zde zaměstnaným úředníkům.
Budeme je potřebovat!
Buďme optimisty, doufám, že příští
rok na podzim již budeme pořádat první
turnaje!
Na internetových stránkách obce
stále běží fórum týkající se výstavby tělocvičny. Kdo máte co říci, nebo se chcete
dozvědět bližší informace, zabrouzdejte
právě tam.
SPORTU ZDAR!
Míla Kavánová,
starostka obce

Stará pošta - čp. 85
Milí čtenáři, co si vybavíte, když se
řekne „Stará pošta“? Někteří pamětníci
vědí, že tato budova hodně pamatuje, ale
pro mladší to byla asi jen polorozpadlá
roubenka za školou. Tak dříve, než zmizí
poslední cihla „Staré pošty“, pojďme
spolu nahlédnout, co se mezi jejími zdmi
všechno odehrálo. Něco pravda je, něco
asi ne, ale kdo ví...
První zmínky o vyučování v Poniklé
pochází z roku 1725. Nejprve se vyučovalo po domech, ale roku 1738 koupila obec chalupu „U Jírů“ vedle kaštanu.
21. 11. 1823 však došlo k tragickému
požáru, při kterém zde uhořelo několik
dětí. Vyučování poté pokračovalo v domě
čp. 85, tedy na „Staré poště“. Dle dostup11
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ných záznamů hořelo U Jírů, ale teď, při
bourání „Staré pošty“ se nalezly ohořelé trámy i futra od dveří. Hořelo snad
i zde?
Roku 1876 byla postavena nová škola,
která byla později ještě opravena a přestavěna. „Stará pošta“ se pak využívala jako
knihovna, čítárna, pošta a hospodářská
škola pro mládež od 14–21 let, později
zde byla umístěna kuchyň a jídelna. Prostory sloužily také pro zasedání obecního
zastupitelstva a k různým schůzím a posezením. Při bourání se také zjistilo, že
v domě byla i stáj s koněm, který nejspíše
jezdil s poštou do Jilemnice.
Po první světové válce, kdy se v Poniklé a okolí masivně rozvíjela výroba
vánočních ozdob ze skleněných perliček
a ozdoby se dělaly téměř v každé chalupě, nevyhnula se této vlně ani „Stará poš-

Téma
ta“, kterou začal využívat také pan Černý,
jeden z místních faktorů.
V roce 1925 se kuchyň a jídelna přesunuly do školy a na „Staré poště“ zbyla
pouze družina. Následující rok se však
zapsalo do první třídy tolik dětí, že než
se podařilo rozšířit budovu školy, přišly
vhod opět i prostory na „Staré poště“.
V roce 1960 se zde usídlil podnik
Kovová bižuterie a využíval budovu až
do roku 1990. Roku 1995 „Stará pošta“
osiřela a pomalu chátrala.
Nyní z této budovy zbývá již jen několik zdí. „Stará pošta“ musí uvolnit své
místo nové tělocvičně. A protože tento
dům sloužil většinu svého času dětem
a veřejnosti, zachová si jistě „Stará pošta“
svého tajemného ducha i ve zdech nové
tělocvičny.

Torzo „Staré pošty“ - pohled od prodejny Rautisu. Foceno dne 2. dubna 2007.

Petra Plichtová

foto: Marek Kulhavý
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Společenská kronika, oznámení

Společenská kronika a další oznámení
Noví občánci Poniklé
Novými občánky naší obce se stali:
Bartoloměj Braun,
narozený 21. února 2007
David Řežábek,
narozený 27. února 2007
Terezka Morávková,
narozená 7. března 2007
Pyšným
rodičům
blahopřejeme
a dětem přejeme hodně zdraví, radosti
a spokojenosti.

Jubilanti v březnu a dubnu
Jubilea v měsíci březnu a dubnu oslavili:
70 let Margit Janouchová, Poniklá 271
75 let Jaroslava Mařasová, Poniklá 414
75 let Věra Kubíčková, Poniklá 54
80 let Vladimír Tryzna, Poniklá 150
80 let Lidmila Stuchlíková, Poniklá 24
85 let Miroslav Harcuba, Poniklá 197

bolest a vzpomínku na člověka, kterého
jsme nadevše milovali a náhle ztratili.
Ve vzpomínkách se stále vracíme
a chováme lásku k našemu tatínkovi, dědečkovi a manželovi Ladislavu Skovajsovi. V letošním roce 12. května uplyne již
25 let od jeho úmrtí.
Děkujeme všem, kteří vzpomínají
s námi.
Vzpomíná jeho rodina

Svatby bílé, stříbrné i zlaté
Dne 16. března 2007 oslavili Zlatou
svatbu manželé Ladislav a Dagmar Soukupovi, Poniklá 238. Ještě jednou jim ze
srdce gratulujeme a přejeme hodně zdraví do dalších společných let.
Dne 30. března 2007 se na společnou
cestu životem vydali Vladimír Jindřišek
a Radka Tomacová. Přejeme jim dlouhou společnou cestu plnou lásky, porozumění a jen samých radostí.

Všem jubilantům přejeme pevné
zdraví a hodně životní pohody do dalších let!

Rozloučení
28. února jsme se rozloučili s Annou
Holubcovou ve věku 85 let.
18. dubna zemřela paní Liduška Ďoubalíková rozená Skalská ve věku nedožitých
82 let.
Všem pozůstalým projevujeme upřímnou soustrast.

Vzpomínáme
I ten nejdelší lidský život je příliš
krátký na to, aby čas vymazal ze srdce
foto: Marek Kulhavý
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TJ Sokol Poniklá

Co se děje v TJ Sokol Poniklá
Členská schůze
V sobotu 31. 3. 2007 se konala členská schůze TJ Sokol Poniklá. Ze 146 registrovaných členů se schůze zúčastnilo
78 členů. Výroční zprávu přednesl starosta
Ladislav Soukup ml.. Závěr schůze patřil
těm nejmladším. Pod vedením Ivy a Péti
Plichtové vystoupily děti ve třech krátkých
ukázkách.
Po dobré večeři následovala volná
zábava, na kterou byli pozváni i rodinní
příslušníci. K tanci a poslechu nám hrál
Ondřej Paska. Myslím, že kdo přišel, nelitoval a užil si krásný večer v restauraci
u Floriána. Personálu bychom chtěli poděkovat za příjemnou a milou obsluhu,
dobré ceny a příjemné posezení v nekuřáckém prostředí. Snad Ti, kterým bylo
kouření zakázáno, nám prominou.
za výbor TJ Sokol Poniklá
Alena Vondrová

Zpráva o činnosti
Vybráno ze zprávy o činnosti TJ Sokol Poniklá za rok 2006.
Celá první polovina loňského roku
byla ve znamení nácviku na všesokolský slet, který se uskutečnil na začátku
července. Již před tím se děti s aerobikem a ženy se svojí skladbou zúčastnily
několika župních vystoupení v Jičíně
a v Turnově. Vše vyvrcholilo v červenci
v Praze.
Během jara probíhala okresní soutěž
našich volejbalistek. Od podzimu ženy
Poniklá A hrají krajskou soutěž za účasti
družstev z Mnichova Hradiště, Železné-

ho Brodu, Vysokého nad Jizerou, Turnova, Tanvaldu. Poniklá má ještě B tým,
který hraje okresní přebor. Ženy trénují po celý rok jak na našem hřišti, tak
i v tělocvičně v Loukově pod vedením
pana Šedého. Ve své soutěži pokračuje
také družstvo žactva pod vedením pánů
učitelů Pospíchala a Zuny.
Jak jistě všichni víte, tak se obci podařilo získat příslib dotace ve výši 10 milionů Kč, která je určena na stavbu nové
tělocvičny pro ZŠ. Doufáme, že se již brzy
dočkáme toho, že si budeme moci zahrát
nebo zacvičit v nové tělocvičně.
20. května jsme uspořádali již 24. ročník běhu do vrchu Poniklá – Rezek. Závod byl již tradičně zařazen do Saucony, Českého poháru v bězích do vrchu.
Loňského ročníku se zúčastnilo pouhých
59 běžců z celé ČR. Poslední roky počet účastníků trochu poklesl. Je to dáno
velkým počtem závodů a také tím, že
závodní pole zestárlo. Mladých je čím
dál tím méně. Mají jinou zábavu. V loňském ročníku zvítězil Pavel Brýdl z oddílu X-AIR Ostrava v průměrném čase
39:12.6 minut. V ženách zvítězila Renata
Hájková z Maratonstavu Úpice také velmi průměrným časem 48:55,4 minut.
Letošní ročník se koná 16. června
a doufejme, že účast bude lepší.
Nyní musím zavzpomínat na minulou zimu, kdy byly skvělé podmínky pro
lyžování. Velké množství lidí lyžovalo na
běžeckých tratích v okolí obce. Pro ještě
kvalitnější úpravu tratí a aby byla možnost upravit trať, vždy kdy je to potřeba,
jsme se rozhodli vypracovat projekt
a podat žádost o dotaci na zakoupení
14
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nového sněžného skútru pro Sokol.
Bohužel mám dost čerstvou zprávu, že
dotaci jsme pro letošní rok nedostali..
Ale to nevadí, zkusíme to znovu.
V loňském roce nám udělali velikou radost naši divadelníci ze spolku
J. J. Kolár. Jak jedna část souboru se svojí
pohádkou, tak druhá polovina souboru,
která pod skvělým režijním vedením
Pavla Plichty nastudovala hru Krvavý
román. Jejich postup do Vysokého nad
Jizerou na národní přehlídku byl veliký
úspěch. Naši herci ale nezklamali ani ve
Vysokém, kde zanechali velmi dobrý dojem a cena za režii udělená Pavlu Plichtovi hovoří za vše. S Krvavým románem
se představili divadelníci i před vyprodaným divadlem Járy Cimrmana v Praze.
Rovněž pěvecký sbor Satori v loňském roce nezahálel, sbor absolvoval velké množství koncertů a jejich vrcholem
byl zájezd do Francie.
Již jako samozřejmost uvádím
4x týdně cvičení žen a jednou týdně
cvičení pod vedením Ivy a Petry Plichtových. Obzvláště náročné musí být zvládnout 25 dětí při cvičení aerobiku.
Již potřetí jsme se zúčastnili s Karlem
Scholzem závodu pod názvem Bobr
cup v Litovli. Je to zároveň mistroství ČR
3 členných extrémních štafet. Závod probíhá následovně, běh 15 km s pěti brody
přes řeku Moravu, 25 km na horském kole
se třemi brody a nakonec 6 km jízdy na
kajaku s úvodním skokem, přeplaváním
řeky a závěrečným sjezdem ze 4 metrové
rampy do koupaliště. Závod se konal 7. října a naše družstvo Vypálený švestky se
umístilo celkově na 77 místě ze 192 týmů
a v kategorii veteránů nad 120 let jsme se
umístili na 11 místě z 21 týmů. Již se těšíme na letošní ročník, na který jsme se vy-

TJ Sokol Poniklá
bavili jak my závodníci, tak celý podpůrný
tým reprezentačními tričky. Kdo by měl
zájem, může do toho jít s námi. Mohli bychom postavit ještě jedno družstvo.
Loni v létě jsme se po jedné schůzce
rozhodli, že se pokusíme sestavit kandidátku do obecního zastupitelstva. Naším
cílem bylo trochu zčeřit vodu, aby volby
v Poniklé nebyly o jedné kandidátce.
Výsledky voleb pro nás byly překvapivě úspěšné. Doufáme, že voliči nebudou na konci volebního období litovat,
že dali důvěru našim kandidátům.
Na jaře 2006 jsme provedli brigádnicky úklid na hřišti. Jinak jsme se nepouštěli do ničeho většího. Zato letos jsme na
poslední výborové schůzi schválili , že
peníze vydělané za ubytování, použijeme
na vylepšení naší chaty. Rozhodli jsme se,
že na Babetě vyměníme střešní krytinu,
protože tam trochu zatéká a stará krytina má již odslouženo. Zároveň bychom
chtěli přistavět k Babetě záchody, které
by sloužily při různých sportovních akcích. Také jsme zakoupili křovinořez pro
snadnější údržbu okolí hřiště.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem
členům Sokola za jejich práci ve prospěch TJ. Hlavně bych chtěl poděkovat
všem cvičitelkám, které vedou cvičení
žen. Velké díky patří Petře a Ivě Plichtovým, že se nám starají o 25 cvičenek
a cvičenců aerobiku, trenérům volejbalu,
našim divadelním režisérům a sbormistrovi Satori. Poděkovat bych chtěl také
technické četě – rodině Scholzových
a pokladní Aleně Vondrové, která společně s náčelnicí Zdenou Petruškovou
hájí naše zájmy na župě.
Soukup Ladislav
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Všesokolský slet v Praze, červenec 2006

TJ Sokol Poniklá

zdroj: www.petrplichta.geop.cz
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SDH Přívlaka

Co se děje v SDH Přívlaka
Akce „Kulový blesk“
Ahoj bratři a sestry! Zajisté jste si
užili Velikonoce a teď přemýšlíte co dělat. Takže, na dubnové schůzi se projednávala hlavně generální oprava naší hasičské zbrojnice během léta 2007. Proto
Vás žádám o Vaši účast na jednotlivých
níže uvedených brigádách. Každou akci
má na starosti někdo z bratrů či sester
a proto se v případě pracovního zájmu
obracejte přímo na ně nebo i na mě.
Seznam akcí:
- nátěry všeho (okna, žlábky, dveře,
parapety, střecha...)
bratr Udatný
- zateplení a zabezpečení vstupních
dveří
bratr V. Dobiáš
- rampola na garážová vrata
bratr Kocour
- výměna okna na půdu za dvířka
bratr J. Skalský
- oprava zvonice
bratr Trojan
- zhotovení poklopu na půdu
bratr V. Dobiáš
- nová elektroinstalace
bratr V. Novák a J. Kubín ml.

- zakoupení a instalace sektorové skříňky na nádobí
bratr Branda
- úprava půdy pro uskladnění materiálu
bratr J. Kubín ml.
- oprava odvodu dešťové vody
bratr J. Kubín ml.
- odmechování,mytí a nátěr střechy
bratr V. Dobiáš

Oslava 118 let SDH
6. července 2007

Na Benátkách

Přijďte se podívat, zazpívat si a pobavit se.

Brigád se mohou zůčastnit všichni
bez rozdílu věku, pohlaví i víry i členství
v SDH Přívlaka. Hlavní je chuť nejen na
pivo, ale i do práce!!!
Se všemi dotazy se můžete obracet na
mě (J. Kubín ml.), protože jsem si na sebe
ušil bič v podobě koordinátora celé akce
„Kulový blesk“.
Přeji všem hezký den a doufám v brzké shledání v Jilmu.
J. Kubín ml.

zdroj: www.forum.ponikla.cz

Panoramatický pohled Krkonoše, v popředí hasičská zbrojnice SDH Přívlaka

zdroj: http://mujweb.cz/spolecnost/hasiciprivlaka/
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SDH Poniklá

Co se děje v SDH Poniklá
Střípky z Valné hromady
18. dubna se konala valná hromada
členů SDH Poniklá. Pan starosta Krafek
v úvodu zhodnotil výroční valnou hromadu a Silvestrovský běh. Poděkoval
všem, kteří se na přípravě a realizaci
obou akcí podíleli. Dále sdělil informace
o rozloučení s bratry L. Noskem a J. Holubcem, kteří nás opustili, a připomněl
jubilanty a ještě jednou jim pogratuloval,
M.Harcubovi (85 let) a V. Tryznovi (80
let). Potom účastníci vyslechli poznámky z výročních valných hromad SDH
Roprachtice, Víchová a Přívlaka, z okres-

ního shromáždění starostů a z okrskové
schůze.
Následovala zpráva o generální opravě
karoserie Avie a poděkování všem, kteří se
na pracech na Avii podíleli. Pak starosta
informoval o tom, že 14. března rezignoval
L. Mikolášek z osobních důvodů na mandát člena zastupitelstva. Vzhledem k tomu,
že S. Nechanický, který by měl nastoupit na jeho místo, se po zralé úvaze kvůli
svému zdravotnímu stavu taktéž mandátu
vzdal, stane se novým zastupitelem J. Jindřišek ml. Pomoc s vyřízením veškerých
zákonných formalit přislíbili zaměstnanci
obecního úřadu.

Všem, kteří se na přesunu podíleli, především pak M. Kavánovi a T. Kázmerovi patří velký
dík a uznání.
foto: Marek Kulhavý
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Z iniciativy K. Kavánové nám obec
Mladí hasiči opět pilně
dlouhodobě pronajala nepoužívanou
trénují
stavební buňku, která bude sloužit jako
sklad materiálu potřebného na tréninky
Na letošní část ročníku celostátní
mladých hasičů na hřišti Na Kozinách.
hry Plamen, který byl zahájen branným
O vyklizení buňky a jejím obtížném
závodem již na podzim loňského roku,
přesunu na hřiště informoval T. Kázmer.
se připravují 4 týmy mladých hasičů
Všem, kteří se na přesunu podíleli, přez Poniklé, dva týmy v kategorii mladších
devším pak M. Kavánovi a T. Kázmerovi
a dva týmy v kategorii starších. Jak jsem
patří velký dík a uznání. Na buňce bujiž zmínila, první část hry Plamen byl
dou dále probíhat práce, které povedou
podzimní branný závod, ve kterém pěk udržení této „babičky“ v života schoptičlenné hlídky musí absolvovat zhruném stavu. Jedná se především o střechu
ba tříkilometrovou trať, na které plní
(dřevo zajistil J. Hlaváč, práce provedou
náročné úkoly jako je střelba, vázání
T. Kázmer a J. Jindřišek ml.) a o podlahu.
uzlů, topografie, šplh po laně a podobDále nám pan starosta sdělil, že výně. Za každou chybičku jim přibývají
bor schválil, aby R. Dobiáš vybudoval na
trestné minuty. Tým s nejlepším časem
vlastní náklady posezení před hasičskou
vítězí. Naši závodníci a závodnice se
zbrojnicí.
Květa Kavánová informovala o let- umístili na prvním, druhém, čtvrtém
a jedenáctém místě v kategorii starších
ním táboře, který je již plně obsazen.
Velitel výjezdové jednotky M. Holu- a na prvním, třetím a osmnáctém místě
bec zhodnotil činnost jednotky a vyzdvi- v kategorii mladších. Závodu se zúčasthl statečnost jejích členů především při nilo přes 70 hlídek. Dá se tedy říct, že
zásazích v souvislosti s uragánem Kyrill. začátek se vcelku vydařil, nicméně tu
Také uvedl, že právě při likvidaci následků náročnější část máme teprve před sebou.
Po zimní přípravě v tělocvičně se nyní
uragánu se velice osvědčila naše elektrodvakrát
týdně scházíme na fotbalovém
centrála, která pomohla i některým našim
hřišti, kde trénujeme 5 disobčanům v období, kdy
ciplín hasičského sportu.
byli bez připojení do elekPrvní prověrkou pro
trické sítě.
nás
bude 8. května ChluNásledovalo rozdělení
Jaromír Jirouš ml.
mecký
pohár, kam se kažúkolů při organizaci akcí v
Katka Jiroušová
doročně
sjíždějí týmy na
dalším období, jednalo se
Zdeněk Krause
vysoké
úrovni.
Dále nás
Jakub Jirouš
především o Pohár sv. Fločeká
26.
května
okresní
riána a Svátek sv. Floriána.
kolo
hry
Plamen
v JabZávěrem proběhla věclonci nad Jizerou. Tam se
ná diskuze, která pokračorozhodne o tom, kdo bude
vala i po oficiálním ukonKvěta Kavánová ml.
reprezentovat
semilský
čení valné hromady SDH
Láďa Čurda
okres 8. - 10. června na
Eva Čurdová
Poniklá.
-mkMonika Jonová
krajské soutěži v Turnově.
Marek Kulhavý
Pevně věřím, že to pověst-

Vedoucí kolektivu
mladších

Vedoucí kolektivu
starších
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né štěstíčko bude stát i letos na straně ponikelských.
Kromě tréninků také pečlivě připravujeme letní tábor, který proběhne
15. - 22. července v krásném areálu
v Mladých Bukách.
za kolektiv vedoucích
Květa Kavánová ml.

Ohlédnutí za Třebíčí
Milí čtenáři našeho zpravodaje. Do
ruky se mi dostala zpráva o velkém říjnovém úspěchu našich mladých hasičů
z kvalifikace družstev na mezinárodní
soutěž v disciplíně CTIF do Švédska.
Pravda, říjen už je dávno za námi a mnoho z vás určitě ví o tom krásném, těsném

SDH Poniklá
druhém místě. Přesto mne tento text
velmi zaujal a vzbudil ve mě, a věřte mi,
že nejen ve mě, mnoho vtíravých otázek
o stáří technického vybavení SDH Poniklá v kontrastu s obrovskými úspěchy
našich mladých hasičů. No posuďte
sami...
-mk-

Kvalifikace družstev MH na 16. mezinárodní soutěž v disciplíně CTIF - Švédsko
2007 aneb jak jsme jeli do Třebíče
Za slunečného počasí, v sobotu 21. října, jsme s nadějným družstvem devíti
dívek vyrazili bojovat o postup na ME
v požárním sportu (disciplíně CTIF) do
vzdálené Třebíče. Celé dva měsíce jsme se

Po zimní přípravě v tělocvičně se nyní dvakrát týdně scházíme na fotbalovém hřišti, kde trénujeme
5 disciplín hasičského sportu.
foto: Marek Kulhavý
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pilně připravovali, trénovali jsme dvakrát
týdně a doufali, že se naše píle zúročí
v dobrý výsledek.
Cesta ubíhala v klidu, nálada týmu
byla výborná. Netrvala však dlouho.
Zhruba po osmdesáti kilometrech jízdy
se porouchalo dobíjení na Avii. Auto jsme
odstavili v areálu prodejny vozů ŠKODA
v Čínevsi a naši schopní mechanici (Láďa
se Zdendou) se pustili do výměny alternátoru. Asi po hodině náročné a na nervy
jdoucí práce se podařilo „altík“ dostat
ven. Ale ouha, ten náhradní tam nepasoval. Naštěstí bylo v areálu i vrakoviště.
A zde se našla záchrana. Vymontovali
jsme alternátor z vraku Favorita a po
dvou hodinách napětí a chuti jet domů
jsme opět vyrazili směr Třebíč. Na ubytovnu jsme přijeli v sedm hodin večer.

SDH Poniklá
Po klidné noci (holky byly hodné!)
jsme se v ranních hodinách přesunuli do
sportovního areálu v Petrovicích, kde nás
čekalo dalších 11 soupeřících družstev
odhodlaných vyhrát a letět do vysněného Švédska. Naše děvčata, se startovním
číslem 3, se se strachem postavila na start
první disciplíny, štafety CTIF. Ta je složená z devíti úseků po padesáti metrech, na
kterých se plní různé úkoly a překonávají
překážky.
Dosažený čas v cíli 76,28 byl ze všech
družstev nejrychlejší. Trochu se nám roztřásla kolena, holky začaly přemýšlet,
kolik je bude stát letenka, nicméně jsme
byli teprve v půli cesty. Čekal nás velmi
obávaný útok CTIF. Je velmi těžké tuto
disciplínu popsat, protože, je velice složitá. Každý člen družstva má své číslo, ke

Součet bodů ze štafety a z útoku určil konečné pořadí - 2. místo z dvanácti týmů z celé
republiky.
foto: Marek Kulhavý
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kterému náleží jisté úkoly,
Cesta ubíhala v klidu,
Tým, který nás v Třebíči
jež musí vykonat v co nejnálada byla výborná. Netrreprezentoval
kratším čase. Tým musí navala však dlouho. Zhruba
táhnout hadicové vedení ze
po sto kilometrech jízdy
Markéta Václavíková
čtyř hadic, naplnit ručními
praskla na Avii palivová
Marie Holubcová
Šárka Jiroušová
stříkačkami terče pěti litry
trubka. Neděle odpoledDominika Zelinková
vody, uvázat uzle a přiřadit
ne, kde sehnat náhradní?
Petra Psotová
technické prostředky. Není
Nicméně dobří lidé ještě
Bára Kavánová
tedy podstatná jen rychžijí. V nedalekém zemědělLinda Bekrová
lost, ale i zručnost, techském družstvu Potěhy se
Věra Butulová
nika a samozřejmě souhra
jedna našla. Výměna proDana Butulová
týmu. Za každý špatný
běhla poměrně hladce, ale
pohyb, krok či slova (neAvie se zkrátka rozhodla,
smí se vůbec mluvit, což je obzvlášť pro že se jen tak nevzdá, a celou cestu jela na
ženské velký problém) obdrží družstvo 3 válce (odešla vstřikovací tryska). Když
trestné body. Jednou jsem byla svědkem se podařilo dopravit holky domů, všichni
útoku, kde se závodníkům podařilo na- jsme si zhluboka oddechli!
sbírat přes 300 trestných bodů. ObdivuChtěla bych touto cestou poděkovat
hodný výkon. Nám se naštěstí dařilo tro- všem, kteří se na přípravě a tréninku
chu lépe. Čas 54,5 + 5 trestných bodů za dětí jakkoli podíleli. Také chci poděkovat
přetočení hadice (nebyla přetočená, ale obecnímu úřadu za finanční příspěvek
rozhodčí si to nenechal vymluvit), tedy na dopravu a občerstvení dětí, ponikelcelkový dosažený čas byl 59,5. Tento čas ským fotbalistům za možnost uskladnění
stačil na druhé místo. Součet bodů ze překážek a nářadí na kabinách a hlavně
štafety a z útoku určil konečné pořadí - Láďovi Čurdovi a Zdendovi Krausemu za
2. místo z dvanácti týmů z celé republiky. to, že dopravili družstvo ponikeláků do
Po hlavním vyhlášení jsme spokojení Třebíče a zpět!
a unavení naskákali do aut a rozjeli se
Květa Kavánová ml.
k domovu.

Součet bodů ze štafety a z útoku určil konečné pořadí - 2. místo z dvanácti týmů z celé
republiky.
foto: SDH Ponikláí
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Co se děje v TJ Poniklá
Jak jsme hráli s Rokytnicí
Hned v úvodu tohoto článku bych
rád uvedl, že jsem v životě nepsal nic
o sportu a že fotbalu moc nerozumím.
Snad právě proto jsem si na pomoc ke
zhodnocení zápasu s Rokytnicí vzal
osobu nejpovolanější, hrajícího trenéra ponikelských, Tomáše Kázmera. Tak
jdeme na to.
Tedy v sobotu 7. 4. jsem se za krásného počasí vydal na naše hřiště, abych
shlédl kvalitní utkání okresního přeboru v kopané. Dorazil jsem asi pět minut
po začátku (jsem já to ale fanoušek) a
jak už to chodí, má první cesta vedla na
bouřící tribunu k okénku pro onen zlatavý mok našeho fotbalu.
Pravda, ponikelští diváci měli znač-

nou převahu, tak ani mně nezbylo nic
jiného, než se otočit čelem k hráčům
a dívat se na fotbal. Na hřišti se
odehrával neslaný nemastný fotbal
(z mého pohledu) a celou první půli
jsme se nedostali do kloudné šance.
Ponikelští měli velmi špatnou ofenzivu, střed útoku si mohl o podpoře
nechat jenom zdát (z pohledu trenéra). Snad jen zlaté ruce ponikelského
brankáře (hostujícího Honzy Kazdy
z Jablonce nad Jizerou) udržovaly bezgólový stav. A těch faulů, no jéje! Když
rozhodčí vytáhnul již počtvrté žlutou
kartu a bloček spolu s tužkou, aby si
zapsal dalšího hříšníka, začalo se několik našich fanoušků strachovat, zda má
sudí s sebou ořezávátko. Prý, aby mu
vystačila tužka. O přestávce jsem zjistil,
že používá naštěstí propisku.

Tomáš souhlasil a zhruba v polovině druhého poločasu přispěchal na hřiště. Když se rozcvičil
vyrazil hned do boje, ale skórovat se mu už bohužel také nepodařilo.

foto: Marek Kulhavý
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V druhé půli záspasu se totiž poněkud změnila
taktika ponikelských hráčů. Začalo se hrát
o bod, o remízu.
foto: Marek Kulhavý

Co se dělo o přestávce v kabině
ponikelského mužstva nevím, co ale
vím, že trenér se rozhodl pro střídání,
a tak zavolal mobilem Tomáši Šírovi,
zda už dorazil z práce a jestli si nechce příjít zakopat. Tomáš souhlasil

a zhruba v polovině druhého poločasu
přispěchal na hřiště. Když se rozcvičil, vyrazil hned do boje, ale skórovat
se mu už bohužel také nepodařilo.
V druhé půli zápasu se totiž poněkud
změnila taktika ponikelských hráčů.
Začalo se hrát o bod, o remízu. Nevím
zda cíleně (jak tvrdí Tomáš Kázmer,
„v druhém poločase jsme hráli defenzivní hru, abychom uhráli alespoň
bod“), nebo snad z nedostatku fyzických sil se z Rokytnické poloviny
hřiště stala začarovaná země Oz, kam
se ponikelští mohli podívat jen občas
a jenom na krátko. Rozhodčí se nadále
činil a podařilo se mu rozdat dalších
několik karet, dohromady jich bylo
9 žlutých, z čehož se nám vyklubaly
hned dvě červené - spravedlivě na každé straně jedna. Nesmím zapomenout,
že Honza Kazda v brance se nadále
činil a chytil i nejnebezpečnější střelu

Tedy v sobotu 7. 4. jsem se za krásného počasí vydal na naše hřiště, abych shlédl kvalitní utkání
okresního přeboru v kopané.

foto: Marek Kulhavý
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zápasu, no vážně, já jsem si chvíli myslel, že je gól - vlastní.
Defenzivní fotbal se vyplatil a bod
máme v kapse. Celkový výsledek TJ
Poniklá - Spartak Rokytnice, 0:0.
Závěrem bych chtěl dodat, že jsem
si nikdy nemyslel, že mě může jako
diváka hra tak vtáhnout do sebe. Je
to opravdu skvělé, vřele doporučuju. Přijďte naše fotbalisty také občas
podpořit. Zaslouží si to, zvlášť teď, kdy
potřebují každý bod.
Marek Kulhavý

Co mi trenér ponikelských
ještě prozradil aneb kde je
pes zakopán
Chybí nám dorost
Kádr TJ Poniklá čítá v současnosti
22 aktivních hráčů, z toho je 5 hostujících hráčů z Jablonce nad Jizerou. Jak
mi Tomáš řekl, jedním z palčivých problémů je to, že ponikelskému fotbalu
chybí dorostenci. Mladí hráči pak musí
jezdit trénovat jinam, což náš klub stojí
peníze. To by se mělo snad brzy změnit,
protože se plánuje v létě postavit tým
na malý fotbal 6+1. „Ještě musíme také
vyřešit, kdo bude dorostence trénovat“,
říká dále Tomáš Kázmer.
Nedostatečné pravidelné tréninky
Často se stává že na trénink dorazí
5 hráčů z 22. To se pak ale nedá trénovat. Je to těžko řešitelná situace, protože hráči mají potíže s dojížděním
(hostující) a mnoho z nich pracuje
na směny a s tím se těžko něco udělá.
Někteří se však také potýkají se svou
vlastní ochotou trénovat.

Nejhorší hřiště na okrese
Další věcí je kvalita domácího
hřiště, dosti neuspokojivá až tragická. Ze zdrojů TJ Poniklá je naprosto
nereálné hřiště, především pak jeho
povrch rekonstruovat. Jedná se o investici v řádech 2 - 3 milionů. Je možné pokusit se uspět s žádostí o dotaci
na MŠMT pro rok 2008, jenže klub
bude mít problém i se zafinancováním
přípravy projektu a projektové dokumentace. Rýsuje se zde spolupráce na
tomto projektu s SDH Poniklá, které
na hřišti trénuje mladé hasiče a snad
i s obcí, která je vlastníkem hřiště, ale
vše je teprve v plenkách.
Finance
Stávající finance, se nimiž má možnost klub hospodařit jsou velice nedostačující. Trošku pomáhají příjmy
z akcí typu čarodějnice, pohádkový
les a ples. Alespoň se můžou dát hráčům příspěvky na výstroj. Co se týče
sponzorů, tak to už klub vzdal. Možná
je to škoda.
Závěrem bych rád osvětlil, proč
zde píšu to, co všichni tak nějak víme.
Ale ono je někdy dobré mít vše hezky
pohromadě. A třeba někoho z vás,
čtenářů, napadne, jak přispět k rozvoji
fotbalu u nás v obci, a třeba někoho
z vás, ponikelských podnikatelů, napadne myšlenka stát se sponzorem
našeho mužstva, a třeba jen příjdete fandit. I tím podpoříte náš tým
v době, kdy hraje o udržení se v okresním přeboru.
Marek Kulhavý
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Rozlosování - Okresní přebor ve fotbale
muži - jaro 2007
Kolo

Termín

Den

Domácí

Hosté

Výsl.

15 01.04. 14:00

NE

TJ Poniklá

4:0

16
17
18
19
14
20
21
1
22
23
24
25
26

SO
SO
SO
SO
ÚT
SO
SO
ST
NE
SO
NE
SO
SO

Lomnice nad
Popelokou B
TJ Poniklá
Sokol Kruh
TJ Poniklá
TJ Poniklá
TJ Poniklá
Sokol Roztoky
TJ Poniklá
Sokol Stružinec
Sokol Horní Branná B
TJ Poniklá
SK Jilemnice B
TJ Poniklá
TJ Košťálov B

Spartak Rokytnice
TJ Poniklá
Sokol Martinice
1. FC Tatobity
Sokol Stružinec
TJ Poniklá
FC Víchová
TJ Poniklá
TJ Poniklá
SK Jívan Bělá
TJ Poniklá
Jiskra Libštát
TJ Poniklá

0:0
1:0
2:1
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

07.04. 16:30
14.04. 16:00
21.04. 17:00
28.04. 17:00
01.05. 17:00
05.05. 17:00
12.05. 17:00
16.05. 17:00
20.05. 17:00
26.05. 17:00
03.06. 17:00
09.06. 17:00
16.06. 17:00

Tabulka průběžného pořadí (po 18. kole)
Zápasy

+

0

-

Skóre

1.

Pořadí

Jiskra Libštát

Tým

16

11

2

3

42:18:00

Body
35

2.

Lomnice n.Popelkou B

16

9

4

3

41:23:00

31

3.

SK Jilemnice B

16

9

1

6

38:28:00

28

4.

FC Víchová

16

7

6

3

37:23:00

27

5.

Sokol Kruh

16

8

3

5

32:29:00

27

6.

Sokol Stružinec

16

6

5

5

26:25:00

23

7.

Spartak Rokytnice

16

6

4

6

32:22:00

22

8.

Sokol Horní Branná B

16

6

3

7

29:35:00

21

9.

SK Jívan Bělá

16

5

5

6

33:33:00

20

10.

TJ Košťálov B

16

5

5

6

25:34:00

20

11.

1. FC Tatobity

16

5

5

6

18:29

20

12.

Sokol Roztoky

16

5

3

8

25:27:00

18

13.

TJ Poniklá

16

3

2

11

15:45

11

14.

Sokol Martinice

16

2

2

12

20:42

8

Tabulky připravil Marek Kulhavý
Zdroj: www.fotbal.cz
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Ponikelský kulturník
Z deníčku ponikelského ochotníka – Pražská mise
Divadelní soubor J. J. Kolár při TJ
Sokol Poniklá se 9. března t. r. vypravil
na svoji dosud nejvzdálenější štaci. Sehráním zpěvohry Krvavý román se tentokrát rozhodl potěšit divadelní ctitele
z našeho hlavního města. Na oficiálních
internetových stránkách ponikelských
ochotníků je s jistou nadsázkou popsán
výjezd za humna následovně:
Krvavý román v Praze aneb Sto věží
u našich nohou
Svatovítské zvony jen nesměle a nezvykle tlumeně odbíjely sedmou hodinu
večerní, aby nerušily na protějším břehu
posvátné Vltavy právě se počínající představení Krvavého románu.

Poloprázdná hlediště našich kolegů ze Státní opery,
Stavovského divadla a dalších Tháliiných stánků pražských dávají tušit, kde se tento večer shromáždila kulturní smetánka národa.
foto: Soňa Fišerová

I nadživotní Žižka se vyklonil ze svého
bronzového sedla, aby alespoň jedním očkem
mohl ze svého Vítkova nahlédnouti do sálu
Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Všichni ostatní Pražané, nemající údy z ušlechtilých slitin, spěchali
zaujmouti svá předem zamluvená místa v hledišti…
Poprvé v téměř
stopadesátileté historii se naše divadelní
společnost vypravila
na kolbiště nejkulturnějšího města střední
Evropy. Poloprázdná
hlediště našich kolegů ze Státní opery,
Stavovského divadla
a dalších Tháliiných
stánků pražských dávají tušit, kde se tento večer shromáždila
Poprvé v téměř stopadesátileté historii se naše divadelní společnost kulturní smetánka
vypravila na kolbiště nejkulturnějšího města střední Evropy.
národa.
foto: Soňa Fišerová
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Nepřísluší nám, abychom se zde holedbali úspěchem, kterého jsme se dočkali. Ostatně o něm již dostatečně referovaly
všechny večerníky ve zvláštních půlnočních vydáních…
Přece jenom však na nás v souvislosti s pražským představením padá jistá
obava. Jak se naši herci, nyní již zmlsaní
profesionálním zázemím a technikou,
dokáží aklimatizovat zpět na poměry
našeho kantýnského sálu? Poté, co stanuli v oslnivé záři výkonných reflektorů,
nebude jim připadat náš světelný park
jako skromná soustava neduživých petrolejek? A bude jim naše společná šatna,
ve které není pro její titěrnost takřka
možné se nadechnout (natož ustrojit
do kostýmu), dost dobrá? A neuroní
v nepatřičnou chvíli krůpěj lítosti nad
nebohým divákem, který se v naší kantýně již po prvním jednání chruje na židli,
marně hledající pohodlnější polohu pro
přečkání zbytku hry?
Jakkoliv v nás budí návštěva Žižkovského divadla Járy Cimrmana nepříjemné otázky na stav našeho ponikelského
divadelního chrámu, zanechává nám
v mysli především milou vzpomínku.
Ještě za mnohá léta se budou moci
v houpací křeslo schýlení stařečkové zasnít, kterak se bájného roku 2007 mohli
něžně polaskat s prkny impregnovanými
géniem největšího z Čechů.
Tomáš Hájek

Další aktuálně dojednané reprízy her DS J. J. Kollár
Krvavý román:

21. dubna od 19:00 v Desné v Jizerských
horách
9. června od 20:00 v Lázních Toušeň (národní přehlídka sokolských divadel)

Zkoušky Čerta Belínka:
20. dubna od 10:00 v Tanvaldu (krajská
divadelní přehlídka pro děti)
4. května od 10:30 v Josefově Dole (krajská přehlídka venkovských ochotnických
souborů)
Lyžníci:
7. července v Harrachově (Krkonošská
pouť)
Jelikož se při vystoupení Krvavého
románu v Praze podařilo prakticky
vyprodat Žižkovské divadlo Járy Cimrmana (a reakce obecenstva byla nadmíru
vstřícná), uvažujeme zde o jeho dalším
uvedení. K tomu by mohlo dojít letos na
podzim. Před Vánocemi je pak možné
i reprízování Krvavého románu na domovské scéně v Poniklé.
Aktuální informace a podrobnosti
o dění v souboru můžete sledovat na
internetových stránkách:
http://kolar.ponikla.cz
Thálii zdar, vaši ochotníci.

Tomáš Hájek

Zájezd do Polska, lázeňské
město Kudowa Zdroj
Klub důchodců pořádá zájezd do lázní Chudoba, Polsko – KUDOWA ZDROJ.
Navštívit můžete lázně SOLANA či KALOS, případně si nakoupit v proslulých
tržnicích.
Termín zájezdu je středa 16. května,
s odjezdem z ponikelských autobusových
zastávek v 7:00 hodin ráno. Cena zájezdu
je 150,-Kč. Zájezd je určen pro širokou
veřejnost. Zájemci volejte na telefony
481 545 459, 481 541 641.
-red-
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Pochody „Okolo Poniklé“
Stejně jako v loňském roce připravila TJ Poniklá i letos pochody „Okolo
Poniklé“. Účastníci se vraceli příjemně
unaveni a obohaceni nejen o nové zážitky z cesty, ale také o pamětní list, který
jim bude pochod připomínat.
„Obě akce v minulém roce měly
značný úspěch, proto chceme letos uspořádat opět dva výlety. Trasu prvního pochodu směrujeme spíše na jih od Poniklé
a druhý podzimní pochod si vezme na
mušku zase sever“, říká J. Jirouš, hlavní
organizátor akce.
Oba pochody budou nenáročné (trasa okolo 15 km). Cílem totiž není podat
ohromující sportovní výkon, ale snaha
organizádorů je spíše připravit příjemný
den v okolí naší obce. Proto je také na
letošní rok připraveno příjemné obohacení programu v podobě občerstvení po
cestě, které organizátoři zajistí. Nenechte
se proto dlouho přemlouvat a určitě
si přijďte protáhnout svaly a pročistit
hlavy.
Na závěr snad ještě jedno velké lákadlo, které mi sdělil J. Jirouš, když se
vrátil z přípravy trasy. Prý jsou po cestě
naprosto originální výhledy na dolení
Poniklou, které nemají obdobu. A to už
určitě stojí za to.
-mk-

Rozhledny našeho kraje ze
sedla kola
TJ Poniklá se rozhodla v létě uspořádat čtyři „nenáročné“ cyklovýlety, jejichž
cílem budou rozhledny a vyhlídky v „blízkém“ okolí.
Asi nikoho z vás nepřekvapí, že hlav-

Rozhledny
2007

ním organizátorem celé akce
je J. Jirouš, na
kterého se mů1. 7. - Tábor
žete
obracet
22. 7. - Kozákov
se žádostmi o
12. 8. - Štěpánka
p o drobnosti.
2. 9. - Žalý
Takže dofoukněte
gumy,
namažte řetězy a prvního července ráno
před obecním úřadem „Hore zdar“ (tedy
kolu zdar).
-mk-

Společenské a sportovní akce
v Poniklé - květen, červen
28. dubna - Pohár sv. Floriána
SDH Poniklá si Vás dovoluje pozvat na 10. ročník soutěže v požárním útoku o „Putovní pohár
Sv. Floriána“, který se koná na hřišti Na Kozinách. Prezentace začíná
v 8:15, závod pak v 9:00. Hodnotné ceny a občerstvení zajištěno.
Pořádá SDH Poniklá.
30. dubna - Pálení čarodějnic
Tradiční pálení čarodějnic na
fotbalovém hřišti Na Kozinách.
Přijďte pobejt. Pořádá TJ Poniklá.
19. května - 4. divadelní poples
V pohostinství Mádle od 20:04.
K tanci zahraje kapela Koneckonců z Víchové. Téma poplesu je černobílé. Hosté oblečeni
pouze do bílé a černé barvy
mají poloviční vstupné. Již tradičně se můžete také těšit na
doprovodný divadelní program
a bohatou tombolu.
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26. května - Pochod okolo Poniklé
Sraz je v 9:00 před obecním
úřadem. Cesta povede na jih od
Poniklé a skončí v odpoledních
hodinách na fotbalovém hřišti Na
Kozinách. Po cestě je zajištěno občerstvení. Pořádá TJ Poniklá.
16. června - Běh do vrchu Poniklá
- Rezek
Start 25. ročníku tohoto závodu je
v 16:00. Běh je zařazen do závodů
Českého poháru. Pořádá TJ Sokol
Poniklá a Autoklub Poniklá.
23. června - Pohádkový les
Začátek ve 13:00 na fotbalovém
hřišti Na Kozinách. Pořádá Obecní úřad Poniklá ve spolupráci se
všemi místními spolky.

Ponikelský kulturník
23. června - NABOSO
Ve 20:00 na fotbalovém hřišti Na
Kozinách vystoupí hudební skupina Naboso. Koncert pořádá TJ
Poniklá jako součást oslav 35. výročí založení kopané v Poniklé.
1. července - 1. cyklovýlet „Rozhledny “
Sraz je v 9:00 před obecním úřadem. Cílem prvního výletu je Tábor. Pořádá TJ Poniklá.
6. července - 118 let SDH Přívlaka
V pozdních odpoledních hodinách vypukne oslava „Na Benátkách“. Pořádá SDH Přívlaka.
Připravil: Marek Kulhavý

Nenechte se proto dlouho přemlouvat a určitě si přijďte protáhnout svaly a pročistit hlavy.

foto: J. Jirouš

30

Pod horami - březen - duben

Mohlo by Vás také zajímat

Mohlo by Vás také zajímat
Výzva zemědělcům
Vážení přátelé,
dovolte abych Vás touto cestou informovala o nových skutečnostech, týkající se
ekologického zemědělství.
Dne 14. 3. 2007 jsme obdrželi zprávu od
Ing. Anny Vejvodové – Odbor Řídící orgán HRDP Mze ČR v tomto znění:
„Dobrý den, rozhodující pro vstup do agroenvironmentálních opatření titulu ekologické zemědělství je mimo jiné registrace
v systému ekologického zemědělství ke dni
podání žádosti o zařazení (podání žádosti
o zařazení bude možné pro tento rok do
15. 5. 2007).
S pozdravem Anna Vejvodová, Odbor Řídící orgán HRDP, Mze ČR“
Tato zpráva je odpovědí na náš dotaz, zda
si budou moci zemědělci zažádat o zařazení do programu AEO „ekologické
zemědělství“ pro rok 2007 pokud budou
zaregistrování jako ekologičtí zemědělci
v průběhu prvního pololetí 2007.
Z výše uvedené odpovědi vyplývá, že ten,
kdo se stihne zaregistrovat jako ekologický zemědělec do registru ekologických
zemědělců Mze do 15.5.2007, bude si
moci ještě pro tento rok (2007) zažádat
o dotaci z Programu rozvoje venkova na
dotační titul ekologické zemědělství.
Je to velmi příznivá zpráva pro všechny
váhající, kteří si nebyli jisti, zda se mají
zaregistrovat jako ekologičtí zemědělci
již tento rok, či zda mají ještě počkat na
další rok. Navrhované sazby na ekologické zemědělství se oproti původním
návrhům snížily, ale i přes tento nedostatek budou určitě zajímavým finančním

přínosem do ekonomiky ekologicky
hospodařícího podniku (cca 2000 Kč/ha
TTP a cca 4500Kč/ha orná).
V souvislosti s výše uvedenou zprávou
si Vás dovoluji informovat o tom, že dne
15.1.2007 bylo založena pobočka Svazu
ekologických zemědělců PRO-BIO pro
oblast Krkonoše a Podkrkonoší (okresy
Trutnov, Náchod, Hradec Králové, Jičín,
Semily a Jablonec nad Nisou).
Tato pobočka s názvem PRO-BIO regionální centrum Krkonoše a Podkrkonoší
o.s. Vám mimo jiné může pomoci se zaregistrováním se jako ekologičtí zemědělci
v registru Mze ČR. Moc času již nezbývá,
protože proces registrace má svá určitá
pravidla, která nelze porušit a proto je třeba urychleně zvážit a rozhodnout se, zda
tento krok ještě letošní rok učinit. Proto,
kdo by měl zájem vstoupit do systému
ekologického zemědělství a současně chtěl
pobírat dotaci na ekologické zemědělství
ještě pro rok 2007, neváhejte a kontaktujte
naše regionální centrum. Rádi Vám pomůžeme a poradíme.
Kontakt:
PRO-BIO regionální centrum Krkonoše
a Podkrkonoší o.s.
512 36, Horní Branná 117
tel. 605 168 608
pro-biokrkonose@volny.cz
Bc. Hana Řehořková
správce centra

(akreditovaný poradce Mze ČR v oboru ekologické zemědělství)
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Inzerce
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O ZAMĚSTNÁNÍ
Firma SINGING ROCK, spol. s r.o., Poniklá, byla založena v roce 1992
a za tímto názvem se skrývá česká firma zabývající se výrobou horolezeckého vybavení. Dnes je značka Singing Rock v lezeckém světě známým
pojmem. Vyvíjí a nabízí kompletní vybavení nejen pro horolezce, ale i pro
práci ve výškách, speleology, hasiče a záchranáře. Sídlem společnosti je
obec Poniklá a v současné době tvoří kolektiv přes 80 zaměstnanců.
Pro rozšíření výroby na provozu konfekce hledáme vhodné kandidáty
na pozici šička- švadlena.
Šičky pracují ve dvousměnném provozu (6-14 hodin a 14 až 22 hodin).
Novým pracovníkům zajistíme zaškolení během 3 měsíční zkušební doby,
po zapracování umožníme dosahování nadprůměrných výdělků. Pro dojíždějící zajišťujeme autobusovou dopravu na lince Semily – Poniklá a zpět.
Stravování zajišťujeme v nové závodní jídelně s cenou oběda 20,50Kč,
k dispozici je výběr z 5 hlavních jídel.
Další benefity:
- příspěvek na podnikové stravování (ve výši cca 55% hodnoty jídla)
- příplatky za práci přesčas
- možnost nadprůměrných výdělků
Rádi Vám uvedené informace upřesníme a rozšíříme.
Kontakt: Ing. Jiří Čermák
Singing Rock, spol. s r.o.
Poniklá č. 317
Česká republika

tel.: 481 585 007
mob.: 775 282 092
e-mail: george@singingrock.cz
www.singingrock.cz

Podrobnosti o možnostech inzerce ve zpravodaji získáte na Obecním
úřadě Poniklá.
32

