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Úvod

Slovo redakce
Vážení čtenáři,
tak vás vítáme v novém roce. Jistě
za sebou máte příjemně strávené svátky a po bílé zimě se již všichni těšíte na
barevné jaro. Však už se kvapem blíží.
Na Homoli už se stříhá metr do konce
lyžařské sezóny (jistě uznáte, že letošní
lyžovačka byla opravdu luxusní) a tam,
kde se ztrácí sníh jako první, už se klubou první jarní květiny.
Doufáme, že si při čtení nového
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Lyžování na Homoli.
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čísla zpravodaje užijete spoustu zábavy. Myslíme si, že se nám sešlo mnoho
zajímavých a poučných příspěvků. Za
ně děkujeme a věříme, že s pomocí Vás
přispěvovatelů se nám bude dařit dělat
časopis stále lepší a lepší. Proto pište,
foťte a vše nám posílejte!
Marek Kulhavý
redaktor

Finanční úřad

Pro potřebu občanů Poniklé bude
16. 3. 2010 od 14 do 16 hodin na OÚ
Poniklá otevřeno dočasné pracoviště
Finančního úřadu.

Příspěvky odevzdávejte na OÚ Poniklá
nebo zasílejte na email: marek@rautis.cz
Za všechny příspěvky děkujeme.
Příspěvky mohou být redakcí upravovány a kráceny
Inzerce:
Na možnost inzerce se informujte na OÚ
Poniklá. Na možnost grafického zpracování inzerce pak na marek@rautis.cz.
Redakce nezodpovídá za chyby v dodaných inzerátech v rubrice inzerce.
Foto na titulní straně:
Závod na rejdách 30. 1. 2010. Autor:
V. Tauchmanová
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Zprávy z obce

Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Výtah nejdůležitějších zpráv RO za uplynulé období
Měsíce leden a únor byly poměrně klidné.
Proto dnešní zpráva rady bude krátká. S ohledem na krácení daní ze státního rozpočtu se
není čemu divit. Mnohé plánované akce musí
být odloženy či úplně pozastaveny. Snahou je
udržet nezbytný provoz v obci a splácet nevyrovnané závazky z minulého roku. Všem, kterých se to týká, děkujeme za shovívavost.
RO projednávala návrh budoucí smlouvy
o dílo uzavřenou s panem Vladimírem Volfem,
jednatelem společnosti Ex-post s.r.o. Žibřidice 228. Předmětem smlouvy o dílo je dodávka a montáž plastových oken v objektu v čp.
266. Sjednaná cena činí 259 992,- bez DPH.
Nabídka této společnosti byla z hlediska ceny
a kvality zhotovení jedna z nejzajímavějších.
Celkem se do výběrového řízení přihlásilo pět
firem. Záloha ve výši 181 tis. Kč je požadována uhradit do 30. 4. 2010. Celá akce je financována z fondu bytového hospodářství.
RO opět projednávala žádost SDH Poniklá
o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění
předfinancování projektu Obnova materiálového vybavení SDH Poniklá. Pokud nedojde
ke zlepšení finanční situace obce, není možné
prostředky poskytnout. Takové krácení daní,
které postihlo naši obec v minulém roce, se
nepředpokládalo.
Množství žádostí od našich spolků o příspěvek na aktivní činnost strhlo na začátku
roku doslova lavinu. RO doporučila oslovit
všechny zbývající spolky, aby své požadavky
předložily do konce února. Vyčleněná částka
z rozpočtu obce pro letošní rok bude následně
rozdělena.
Připomínky místních občanů byly podkladem k žádosti odeslané na MěÚ Jilemnice,
odbor dopravy. Odbor dopravy byl požádán
o projednání a schválení umístit další tři
dopravní zrcadla v naší obci. Předběžně bylo
navrženo umístění dopravního zrcadla na silnici III/29065 Poniklá - Jilem, na silnici I/14



u firmy Singing Rock a umístění zrcadla u firmy Bertero.
RO vzala na vědomí zaslání žádosti společnosti Becker Sport ČR s.r.o. Praha o vyřízení reklamace skryté vady ve sportovní hale.
Podlahová krytina EUROswing 78C vykazuje
v některých místech mírné zvlnění. Protože
stavební firma Dolce Vita ČR pravděpodobně nevyrovnala všechny závazky dodavateli,
je možné počítat se zamítavým rozhodnutím
a nezájmem podlahovou krytinu opravit. Společnost Becker Sport ČR bude požádána alespoň o případnou radu, jak závadu odstranit.
RO vzala na vědomí ukončení příjmu
žádostí o změnu v územním plánu. Celkem
bylo na OÚ do konce ledna doručeno 15 žádostí. Na MěÚ v Jilemnici bude s pí Bedrníkovou
konzultován další postup.
Alena Vondrová
místostarostka obce

Slovo starostky
Vítejme všichni v novém roce. Začíná nám
četnými zmatky, které provázejí změnu svozu
odpadů. Nezbývá než vydržet, stále nám chybí
několik desítek popelnic, které se někde schovávají ve sklepech, na půdách, v kůlnách. Proto ještě jednou prosím, abyste se po staré, třeba
i rozbité popelnicové nádobě doma podívali
a pokud tento poklad doma najdete, informujte
OÚ. Také zmatky ohledně vyvážení jednou za
14 dní způsobily nemalé nepříjemnosti. Staly
se kvůli vydání kalendářů se dvěma způsoby
počítání týdnů. Svozová firma se řídí plánovacím kalendářem, to znamená, že 14-denní svoz
byl započat dnem 8. února. Prosím, abyste si
v případě jiného číslování v kalendáři uvedli
tento termín jako první a poté abyste počítali
s každým pondělkem za dva týdny od tohoto
data.
V prvních měsících roku 2010 jsme řešili několik nešťastných událostí. Doufejme, že
požár u pana F. Kavána je na dlouhou dobu
v naší obci posledním. Také poruchy na vodovodním řadu se objevovaly nezvykle často. Děkuji všem, kteří okamžitě zareagovali
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a přispěchali na pomoc. Celodenní brigáda
na opravu shořelé střechy umožnila majiteli
návrat zpět do jeho obydlí. I opravy vodovodního řadu proběhly velmi rychle díky lidem,
kteří byli ochotni v této kritické situaci rychle
pomoci. Děkuji.
V obci máme stále nadšence, kteří se
nebojí uspořádat cokoliv. Všechny plesy byly
skvěle připraveny, Rejdovačky přes velmi
krátkou dobu příprav dopadly nad očekávání
dobře. Oblíbené rozmanité Večery při svíčce
jsou do kulturního života obce zařazeny téměř
každý druhý týden. Obdivuji nadšence, kteří
neustále něco vymýšlejí a pořádají různé akce
pro ostatní. Můj obdiv vzrůstá o to více, když
vidím poloprázdné sály a prázdné židle.
V letošním roce byly opět upraveny běžecké tratě. Slova díků, která se donesla k mým
uším, patří těm, kteří se podíleli na jejich
úpravě. L. Soukup, dvakrát R. Šír a manželé
Scholzovi jsou ti, kteří hlavně pro Vás tyto
tratě vymysleli a upravili. Každý rok plánujeme vylepšení, to také závisí na připomínkách
Vás, a nemohu bohužel opomenout ani obecní
rozpočet.

Povedený Jeskyňářský ples

Zprávy z obce
Poslední moje poděkování patří těm, kteří poctivě třídí odpady a nijak nezneužívají
služeb nabízených obecním úřadem. Každý
den se zlobím, každý den řeším maličkosti
spojené s tříděním a odkládáním tříděného
i směsného odpadu. Stále se alespoň malinko
uklidňuji tím, že odpad z domácností odložený
na jakýchkoliv místech v obci náleží rekreantům a lidem projíždějícím. Protože my všichni, co tu bydlíme, chceme mít v obci pořádek.
Když ale otevřu pytle na tříděný odpad a najdu
zde vše, čeho se lidé za týden jejich existence
potřebují zbavit, je mi jasné, že vše nemohu
svádět na tzv. mimožijící. Nemohu s tím ale nic
dělat, je to na jen vás. Tříděný odpad je v režii
obce, náklady na velkoobjemový a nebezpečný
odpad budou započítány do ceny za pytle a za
pravidelný svoz. Tím, že z tříděného odpadu
oddělíme nemalou část do velkoobjemového
odpadu, stoupne cena za vývoz nás všech. Pátrací relaci jsem již vyhlásila v rozhlase. Pokud
se vám podaří vyfotit nebo alespoň napsat SPZ
či popsat zdroj tohoto velkoobjemového odpadu, zaneste tento výsledek na OÚ, pokusím se
bojovat za nás za všechny.

foto: OÚ Poniklá
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V tomto roce a následujících dvou letech
budeme řešit zateplení naší devítileté základní
školy. Jedná se o výměnu kotle, oken a zateplení fasády. Získali jsme dotaci cca 6 milionů
korun českých, z rozpočtu obce vyčleníme
během tří let miliony dva. S prostředky na
spoluúčast počítáme, bude to ale velký boj.
Existence ZŠ v obci je základem života v obci
samotné, to je snad zdravé myšlení, které není
pouze v mé hlavě.
Poslední poděkování patří těm, kteří se starali a starají o místa veřejná a nijak se nehlásí
o odměnu za odvedenou práci. Nějak se z většiny z nás vytratilo to, že je „normální“ občas
udělat něco nad rámec našich povinností. A že
vždy za odvedenou práci nemusíme dostat
finanční odměnu. Jsou to velmi obětaví lidé,
kteří tyto věci považují za normální. Nebudu jmenovat, protože bych určitě na někoho
zapomněla. Děkuji za perfektní uklízení sněhu
z chodníků a z lávky, děkuji za skvěle udržované prostranství kolem DPS, děkuji za zastávky
v horní části obce, děkuji za odklizený sníh
kolem sběrných míst, děkuji za odklízení sněhu a zametání chodníků, děkuji za sházení
sněhu ze střech, atd. Jsou to třeba maličkosti,

Myslím, že se nám obecní ples povedl.
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v souhrnu však velká pomoc nám všem.
Míla Kavánová
starostka obce

Ohlédnutí za 9. Sousedským
plesem
Myslím, že se nám obecní ples povedl.
Všem, kteří pomohli s jeho přípravami, cenami do tomboly a se samotným průběhem této
taneční show, děkuji. Celkový dojem byl více
než kladný, v prostorách se nekouřilo a to bylo
velké plus. Snad kladné reference přesvědčí
i váhavce, kteří i letos zůstali doma u televize.
Také děkuji skvělé kapele SOLO MUSIC za
krásné písně a taneční skupině PAUL DANCE za nepřekonatelné vystoupení. Na závěr
musím poděkovat sponzorům, kteří přispěli
krásnými a hodnotnými cenami. Výtěžek akce
bude věnován na „Poslední skluz“, „Pohádkový les“ a další akce pro děti.
Míla Kavánová
starostka obce

foto: OÚ Poniklá

Pod horami - leden - únor

18. Mistrovství světa v rejdovačkách 2010
Letošní leden se podle meteorologů s průměrnou teplotou - 6 °C vyrovnal roku 2006,
kdy se v naší vsi naposledy konaly závody
na rejdovačkách. Jelikož letos počasí přálo
a týdenní výhled předpovědi vypadal taky slibně, rozhodla se parta nadšenců společně s lidmi od SDH Poniklá uspořádat letos 30. ledna
populární závody na těchto unikátních ponikelských strojích. Na přípravu a organizaci
jsme měli pouhých 6 dní!!! Trať vedla jako
v roce 2006 po obecních komunikacích od
Nováků kolem Šírů ke Svazarmu. Prezentace
probíhala od 11 do 12:45 hodin u Aleše Devátého v garáži, kde se bylo možno i občerstvit.
Druhé občerstvení, s posezením v teple, nám
připravil pan Šír s rodinou v dílně. Občerstvení bylo všude pestré, k dostání byly teplé,
studené nápoje, alko i nealko, k jídlu bylo
možno si pošmakovat na tradičních sejkorách,
klobásách, dršťkové polévce či guláši. Start
závodu byl naplánován na 13 hodinu, ale kvů-

Zprávy z obce
li velkému množství závodníků byl posunut
o 10 minut. Jely dvě kategorie (děti a dospělí),
startovalo se v minutových intervalech a jelo
se na dvě kola, s tím, že časy obou kol se sčítaly.
V dětské kategorii 10-15 let bylo na startu 7 posádek po dvou závodnících (19 v roce
2006). Jako nejlepší se na první místo dostala
posádka se startovním číslem 2, Jarda Bárta
a Láďa Václavík, s výsledným časem 3:27,7
(1. kolo 1:40,2 - 2. kolo 1:47,5). Druzí měli
ztrátu 11,8 vteřiny. Bohužel, při vyhodnocování po skončení závodu se nám vloudila chybička do výsledků - na třetím místě se měla umístit posádka bratrů Huškových. Tímto se jim
omlouváme a diplom jim dodatečně předáme.
Byli jsme i nuceni jednu posádku v druhém
kole diskvalifikovat, cílem neprojela celá.
V kategorii dospělých a mixů závodilo
35 posádek (28 v roce 2006), zde vyhrál Jiří
Pajer se závozníkem Přemyslem Matouškem
s celkovým časem 3:08,3 (1. kolo 1:33,4
- 2. kolo 1:34,9) s náskokem 5,6 vteřiny na
druhou posádku (Jan Danihelka a Patrik Pelc).
Celkovou výsledkovou listinu najdete na

Jelikož letos počasí přálo, rozhodla se parta nadšenců uspořádat populární závody na těchto
unikátních ponikelských strojích.

foto: OÚ Poniklá
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www.ponikla.cz.
Pod záštitou vládce hor Krakonoše, který nás osobně navštívil, nám přálo i počasí do
posledního závodníka. Budeme doufat, že počasí
nám bude přát i do dalších ročníků, aby se mohl
uskutečnit další, již v pořadí 19. mistrovský
šampionát v rejdovačkách. Na závěr bych chtěl
poděkovat všem kolegům, kteří se usilovnou
prací a přípravou podíleli na uskutečnění těchto
závodů. Jmenovitě pak Květě a Evě za prezentaci a pomoc na startu a v cíli, Mílovi a Honzovi
Skalským za přípravu tratě a pečení cen, Vlaďce
za zdravotnici, technické četě (pan Hanuš, Holubec a Zdenda), Milošovi a Petrovi za ozvučení
a komentáře, panu Janečkovi za pouštění závodníků na startu, Mírovi za druhou časomíru v cíli
a v neposlední řadě sponzorům (obec, Rautis,
a.s., Šír R.) a závodníkům, bez kterých by se
závody neobešly.
Nashledanou u příštího ročníku, na který
chystáme překvapení.

Pozemky
J. Hejral žádá o odkoupení pozemku ppč.
483, k. ú. Přívlaka. Uvedený pozemek bezprostředně navazuje na pozemky, které jsou
ve vlastnictví žadatele. Výměra pozemku
291 m2, druh trvalý travní porost.
Paní J. Holubcová, čp. 232, má zájem
o pozemky ppč. 2996, 2997 nebo stpč. 332,
k. ú. Poniklá. Pozemek by měl být náhradou
za prodané pozemky v letech minulých, na
kterých bylo vybudováno hřiště.
Milan a Ludmila Vondrovi, Poniklá 300 žádají také o koupi pozemku č. 332
v k. ú. Poniklá.
OÚ Poniklá

Jakub Harcuba
pořadatel

I letos byla díky perfektně upraveným sjezdovým tratím lyžovačka na Homoli velice příjemný
zážitek.

foto: OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a další oznámení
Rozloučení
V posledních měsících jsme se rozloučili
s těmito občany:
24. 12. 2009 Jan Červinka
1. 1. 2010 Věra Jeriová
31. 1. 2010 Libuše Stejskalová, roz. Zemánková
18. 2. 2010 Stanislav Nechanický
Upřímnou soustrast všem pozůstalým.

Narození

Pohyb obyvatel v Poniklé v roce
2009
K 1. 1. 2009 bylo v naší obci 1186 obyvatel.
Během roku se odstěhovalo 30 lidí a přistěhovalo se 21 lidí. 12 obyvatel zemřelo a narodily se 3 děti. K 1. 1. 2010 je tedy stav obyvatel 1168. A zase je nás bohužel o 18 méně.

OÚ Poniklá

Poděkování

Dne 19. 1. 2010 se narodila Natálka Matyášová. Rodičům upřímě blahopřejeme.

Svatby
Zlatou svatbu oslavili 23. 1. 2010 Otta a Eva
Krausovi. Blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších společně prožitých dní.

Jubilea v listopadu a prosinci
V měsících listopadu a prosinci oslavili svá
životní jubilea tito občané:
Biedermannová Věra
Spěváčková Františka
Skrbková Helena
Brzáková Božena
Pajerová Jarmila
Skrbková Eva
Chlumová Marie
Hofmanová Jitka
Skalslá Alenka
Patočková Marie

Jubilea v lednu a únoru
V měsících lednu a únoru oslavili svá životní
jubilea tito občané:
Zemánková Libuše
Šimůnková Věra
Jiroušová Josefa
Nechanická Irena
Pelcová Božena
Rychlovský Antonín
Martincová Eva
Šlechtová Hana
OÚ Poniklá

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s naším drahým zesnulým, panem
Stanislavem Nechanickým. Děkujeme za projevy soustrasti, kondolence a květinové dary.
Moc děkujeme panu Čížkovi za jeho slova,
panu Holubcovi a Sboru dobrovolných hasičů
za důstojný průběh obřadu.
Zarmoucená rodina

Na svou poslední cestu se vydal
starosta SDH Přívlaka Standa
Nechanický.
Standa se narodil 12. dubna 1944. Již
ve věku 16 let stal se členem dobrovolných
hasičů v Přívlace. Jako mladý hasič byl velmi
aktivní, zajímala ho veškerá činnost ve sboru
a nevyhýbal se žádným akcím. Jelikož měl
vždy zájem nestát stranou, postupem času po
načerpání rozhledu byl po odchodu starších
činovníků z výboru SDH v roce 1977 zvolen
do čela přívlackých hasičů.
Neznal slovo nejde, vše řešil razantně,
s přehledem a s velkým organizačním talentem. Měl na prvním místě, aby SDH v okrsku
nestálo stranou dění, reprezentace na soutěžích jakož i ostatní spolková činnost, práce
pro obec, brigády, společenská činnost, plesy,
podpora akcí pořádaných v rámci obce, později i oslavy výročí založení sboru – to měl
vždy na paměti, aby vše se dokonale podařilo. Pro krátkou ilustraci připomenu velké
akce provedené SDH pod jeho vedením:
rok ´85 oprava střechy ZŠ, ´86 oprava střechy tehdy ještě MNV, ´87 oprava hřbitova
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a urnového háje na Přívlace, na podzim pak
stavební úpravy hostince Na Mejtě, rok ´89
organizace 100. výročí založení SDH Přívlaka, 2005 generální rekonstrukce přívlacké
požární nádrže. Toto vše s plným nasazením
a bez ohledu na čas.
Po této náročné činnosti požádal v roce
2009 ze zdravotních důvodů o uvolnění
z funkce starosty. Po zvolení nového starosty
byl jednohlasně jmenován čestným starostou, vzhledem k zásluhám a obětavé práci
pro přívlacké SDH. Byl vyznamenán mnoha
vysokými oceněními, jakož i čestnou plaketou za obětavou práci. V rámci okresu byla
jeho práce vždy vysoce ceněna, mezi členy
měl vždy velkou autoritu a mnozí z nás budou

Společenská kronika
stále chápat jméno Standa Nechanický jako
rovnítko s hasiči z Přívlaky.
Čest jeho památce!
Za zarmoucený sbor Antonín Branda a Jan Kubín

Poděkování
Jsem zavázán všem, kteří bez přihlížení
a nutkání revidovat práci hasičů pomohli bližnímu v nouzi.
Úžasným přístupem se tak postavili proti
druhé části přísloví “máš-li škodu, o posměch
se nestarej”.
Velké díky!
Franta Kaván

V rámci okresu byla jeho práce vždy vysoce ceněna, mezi členy měl vždy velkou autoritu a mnozí z nás budou
stále chápat jméno Standa Nechanický jako rovnítko s hasiči z Přívlaky.
foto: archiv SDH Přívlaka
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Co se děje u ponikelských hasičů
Činnost mládeže v roce 2009
V loňském roce se do celostátní hry Plamen
zapojila celkem tři družstva našich dětí, z toho
jeden tým mladších a dvě družstva starších. Dále
pak družstvo dorostenek a jednotlivec Jakub
Jirouš.
Nejstarší děti závodní sezonu započaly, jako
každý rok, 8. května v Chlumci nad Cidlinou,
kde si mohly porovnat své síly s týmy, které se
často objevují i na mistrovství republiky, jako
jsou třeba Měník, Chlumec nebo Praha Zličín.
V celkem vyrovnaném závodě nakonec naše
děti obsadily čtvrté místo. Další dvě družstva
ponikelských hasičů ve stejném dni absolvovala
závody v Jablonci nad Jizerou, kde skončila na
6. a 9. místě.
První kolo postupové soutěže Plamen se
konalo 30. května u nás v Poniklé na fotbalovém
hřišti. Celkem se okresu zúčastnilo 14 družstev mladších (do 11 let) a 22 družstev starších
(do 15 let), dohromady to čítá zhruba 360 dětí.
Z napínavého souboje vyšly dva postupující
týmy – Jablonec nad Jizerou a Poniklá. Jen pro

doplnění: Plamen se skládá ze šesti disciplín –
závod všestrannosti, který se běhá již na podzim,
dále pak štafeta 4 krát 60, štafeta dvojic, štafeta CTIF, požární útok CTIF a klasický požární
útok. Výsledky z jednotlivých disciplín se sečtou
a vítěz je ten s nejnižším počtem bodů.
O den později proběhlo okresní kolo dorostu v Jilemnici, kde s přehledem postoupilo jak
družstvo dorostenek, tak i Kuba Jirouš.
Kraj nás všechny čekal o čtrnáct dní později v Zákupech. Děti začaly výborně a už si
nenechaly postup na republiku uniknout. Stejně
tak i Kuba Jirouš si svým osobním rekordem
v běhu na 100 metrů zajistil účast na mistrovství.
Našim dorostenkám postup unikl pouze o jediný bod, z vítězství se nakonec radovala děvčata
z Pěnčína. I tak druhé místo v kraji zaslouží velké uznání!
Národní kolo se konalo začátkem července
v Třebíči. Sešlo se zde 16 vynikajících týmů
dětí a 45 jednotlivců. Našim dětem ani Kubovi
se nedařilo tak, jak bychom si přáli, konečné
12. a 35. místo nebyly příliš povzbudivé, nicméně pro děti to byl velký zážitek a doufejme
i motivace do další sezony.

Nejstarší děti závodní sezonu započaly, jako každý rok, 8. května v Chlumci nad Cidlinou.

foto: Marek Kulhavý
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Po ukončení sportovní činnosti jsme začali
s přípravou letního tábora, který proběhl v srpnu ve Mšenu u Mělníka. Tábora se zúčastnilo
26 dětí a 10 vedoucích. Vše proběhlo jak má,
počasí nám přálo, děti byly spokojené, výlet
na Kokořín, krásný areál s koupalištěm, bobřík
odvahy s menšími následky, sportovní hry, opékání buřtů, tábor se vším všudy. Je veliká škoda,
že zájem dětí o táboření postupně upadá. Není to
tak dlouho, kdy šedesátičlenné výpravy sháněly
místo, kam by se vešly, dnes sháníme děti, aby se
tábor vůbec mohl uskutečnit.
Poslední akcí v roce 2009 byl branný závod
v Čisté u Horek. Ve sněhových podmínkách
měřilo své síly na dvoukilometrové trati kolem
60 týmů dětí. Starší obsadili 1., 10., 24. a 26.
místo, mladší pak 11. a 17. příčku. Dorostenci
a jednotlivkyně Šárka Jiroušová ve své kategorii zvítězili a družstvo dorostenek obsadilo třetí
místo.
Na závěr zprávy nám dovolte ještě krátký
dovětek. Občas se vyskytnou zkreslené názory,
že vedoucí mládeže pobírají za svou práci nějaký
honorář. Velmi nás to zlobí, proto tato slova.
Přátelé, věřte, že všichni, kdo se věnují dětem,
dorostenkám či dorostencům to dělají ve svém
volném čase z přesvědčení, že dělají správnou
věc. Žádnou finanční odměnu opravdu nedostávají, na veškeré akce v pracovním týdnu či
na tábor si berou osobní dovolenou, děti, které
jsou třeba z Peřimova, se po trénincích odvážejí
domů, jedna sezona čítá desítky a desítky SMS
zpráv a telefonátů, jezdíme trénovat do Jilemnice
osobními automobily, dětem se kupují sladkosti
a minerálky, a tak dál, a tak dál...... Je pravda,
že občas se nám podaří získat nějaké peníze od
obecního úřadu či od okresního sdružení hasičů.
Veškeré tyto finance však putují buď na dopravu
dětí na závody nebo na nákup či opravu technického materiálu, kterého není málo a je značně
nákladný. Pokud se podaří postup na republiku,
kupují se dětem za odměnu boty a ponožky. Také
je ale pravda, že tyto finance většinou nestačí,
proto chybějící částku doplatí buď rodiče dětí,
nebo SDH Poniklá.
Hasičský sport má v Poniklé obrovskou tradici, a my doufáme, že tomu tak bude i v letech
dalších. Ještě nám dovolte poděkovat lidem, kteří
nám, kdykoli je třeba, ochotně pomohou. Jsou to
Lenka Drábková, Víťa Schmidt, Marek Kulhavý, Monika Jonová, Jiří Jindřišek starší i mladší.
Kolektiv vedoucích
K. Jiroušová, M. Jirouš, Z. Krause, E. Čurdová,
L. Čurda, K. Kavánová, T. Kázmer, J. Jirouš
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Potvrzení národního rekordu
Asi mnoho z Vás neví o tom, že tu v obci
máme držitelku národního rekordu – Šárku Jiroušovou!
Časem 17:17s ho získala v běhu na 100 m
s překážkami 29. srpna 2009. Stávající rekord
byl 17:26s, který zaběhla Pavla Švaříčková
z SDH Trnava dne 8. srpna 2009.
Takto to bylo prezentováno na oficiálních
stránkách Dobrovolných hasičů ČMS:
Pondělí, dne 19. října.
Po prostudování protokolu o národním
rekordu z pořádání závodu Polabského stovkování v rámci 5. kola Českého poháru Velkopopovického Kozla 2009 v Pískové Lhotě,
MV-generální ředitelství HZS ČR potvrdilo
platnost národního rekordu v disciplině běh na
100 m s překážkami - ženy, který vytvořila dne
29. srpna 2009 Šárka Jiroušová z SDH Poniklá
výkonem 17,17 s.
Ještě jednou GRATULUJEM!
SDH Poniklá

Činnost SDH Poniklá v roce 2009
-výtah z výroční zprávy SDHSbor měl k 31. 12. 2009 216 členů. Z toho
29 členů do 15 let, od 15 do 18 let 26 a nad
18 let 161, z toho 75 žen. 1 člen se odhlásil.
V hodnoceném období jsme se navždy rozloučili s Mil. Pavlouskem, Boh. Hejralem, Lad.
Jiroušem a Janem Červinkou.
Svoláno a uskutečněno bylo 17 výborových schůzí, 3 VH a 1 VVH. Z. Krafek byl
opět zvolen starostou okrsku a J. Jindřišek ml.
okrskovým velitelem.
Při příležitosti 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Poniklé jsme
15. 8. uspořádali oslavy k připomenutí a uctění památky zakladatelů.
Činnost na úseku prevence (P. Holubec
– preventista sboru)
Systém ochrany života a zdraví občanů,
ochrana majetkových hodnot a životního prostředí je zakotven v právním řádu ČR, tvoří
ho řada zákonů, vyhlášek, a dalších právních
předpisů. Podle našich zkušeností je nejefektivnějším způsobem prevence s nejlepšími
výsledky prohlídková skupina, která obchází objekty a upozorňuje majitele na závady,
jež by mohly být příčinou vzniku požáru či
zahoření. Bohužel dle zákona nejsou majitelé povinni umožnit prohlídkovým skupinám
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vstup do objektu.
Nejvíce účinná je preventivní práce s mladými hasiči. Při přípravě na soutěže se zdokonalují v dovednostech a znalostech jak požárům předcházet a účinně je zdolávat. Děkuji
všem vedoucím mládeže za tuto po desetiletí
úspěšně prováděnou činnost. Prevenci může
provádět každý z nás v každodenním životě,
největší tragédií by bylo na ni zanevřít.
Činnost na úseku represe (M. Holubecvelitel sboru)
26. dubna v 11:37 vyjela naše jednotka ke
svému prvnímu zásahu. Jednalo se o likvidaci
spadlého stromu přes silnici v úseku PonikláHorní Sytová. Týž den ve 12:50 byla povolána
naše výjezdová jednotka k zajišťování kyvadlové dopravy vody z Jablonce n./Jiz. Jednalo
se o likvidaci požáru v obci Bratrouchov, kde
hořela tráva u okraje lesa nad hotelem „U nás“.
Hašení bylo velmi náročné, neboť foukal silný
vítr a navíc porost byl velmi vyprahlý. Vyjma
vody bylo při likvidaci použito i ženijní nářadí. Týden nato, 1. května, došlo v 17:50 k dalšímu výjezdu. Naše jednotka hasila zapálené
piliny na mezi v prostoru za fotbalovým hřištěm v blízkosti vzrostlého lesa. Spadlý strom
na hřeben a el. přípojku na dům čp. 448 v obci
Přívlaka v průběhu silné bouřky byl druhým
technickým výjezdem, ke kterému naši hasiči
vyjeli 27. července ve 21:20. Zásah byl velmi náročný, neboť kmen musel být postupně
odřezáván a snášen. Při zásahu bylo nutné
použít kromě motorové pily i lezeckou techniku. Silný vítr doprovázený hromobitím
v následujícím dni vyvrátil strom, který spadl
na os. automobil zn. BMW p. Čapka u chalupy
čp. 37 na trase silnice Poniklá-Nová Ves. Naši
hasiči vyjeli k místu nehody ve 13:35. Vyjma újmy na majetku nebyl nikdo zraněn. Týž
den se uskutečnil v 11:02 výjezd k dalšímu
technickému zásahu. Jednalo se o odstranění
vyvráceného stromu spadlého na el. vedení
nízkého napětí v naší obci v prostoru Zelinkova kopce. Při úklidu a zpracování dřeva
a souběžném pálení roští došlo k požáru lesní
paseky 23. září v obci Víchová. Naše jednotka
vyjela k požáru v 10:44. Při kyvadlové dopravě vody ze závodu Cutisin bylo najeto 25 km.
Vyčleněná část jednotky, která nezajišťovala
dopravu vody, hasila a likvidovala ohniska
požáru ženijními prostředky. V průběhu Silvestrovského běhu ve 14:09 nahlásil Lad. Hejral
mobilním telefonem požár rekreační chalupy
p. Mir. Macáka čp. 196. Naše jednotka vyjela
okamžitě po obdržení zprávy. V té době byl již
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půdní prostor v plamenech a hořící střechu se
přes okamžitý zásah již nepodařilo zachránit.
K likvidaci požárů přijelo i několik sousedních sborů, včetně vyšetřovatele. Dohled nad
požářištěm skončil ve 24 hod. Příčina je zatím
v šetření. 24. září bylo provedeno na požádání
OÚ s použitím „krtka“ a proudu „C“ vyčištění
kanalizace u „bytovek“ v dolní části obce.
Taktické cvičení se uskutečnilo 18. června
v areálu ISŠ ve Vysokém n./Jiz., zúčastnilo se
9 členů výjezdové jednotky. Tajné prověřovací
cvičení bylo vyhlášeno 21. listopadu v 11:25.
Cílem bylo nalezení a záchrana člověka, který spadl do řeky Jizery v úseku Poniklá-Mejto-Arnoštov. Naše jednotka měla vyhledávat
figurínu po pravém břehu řeky ve zmíněném
úseku.
Ke 2 taktickým a prověřovacím cvičením, 6 technickým zásahům a 4 požárům
vyjeli Z. Krause 11x, M. Holubec a P. Kraus
10x, L. Čurda 9x, T. Klikorka 7x, V. Janata
a E. Sluka 5x, J. Jindřišek ml. 3x, V. Novák
a J. Skalský 2x a 1x J. Jindřišek. Všechny
výjezdy byly zvládnuty v časovém limitu stanoveném pro kategorii JPO III, tj. do 15 min.,
a často dokonce hluboko pod ním. Všem jmenovaným patří naše poděkování a uznání za to,
že ve svém volném čase, v kteroukoli noční či
denní hodinu, svátek, nesvátek, bez nároků na
jakoukoli odměnu a na úkor své rodiny a osobního pohodlí vyjíždějí k zásahům, při kterých
zachraňují často nevyčíslitelné hodnoty v soukromém i státním vlastnictví.
Ve spolupráci s OÚ jsme úspěšně požádali
Liberecký kraj o grant na nákup zásahových
kompletů a ochranných pomůcek.
Soutěžní sezónu pro většinu družstev
zahájil 14. ročník Floriánského poháru, který
byl zdařilý a organizačně velmi dobře zvládnutý. V požárním sportu nás velmi dobře
reprezentuje družstvo žen, které si již podruhé
za sebou vybojovalo účast na MČR, kde mezi
nejlepšími kolektivy skončilo na 11. místě.
Děkujeme jim za výsledky, bojovnost a reprezentaci našeho sboru, okresu a kraje i obce
v průběhu celé sezony a do další přejeme hodně úspěchů a nezbytné štěstí.
Jejich práce pro sbor ale soutěžními aktivitami nekončí – v roce 2009 pořádaly dětský den, Mikuláše, spolupořádaly Floriánský
pohár, Silvestrovský běh, oslavy 125. výroční
založení sboru, atd...
Velkou zásluhu na úspěších má také trenér
žen T. Klikorka, který je v současnosti nejpracovitějším členem sboru.
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Zpráva o činnosti mladých hasičů
Za skvělé dosažené výsledky děkujeme
všem vedoucím – K. Jiroušové, M. Jiroušovi,
Z. Krausovi, E. a L. Čurdovým, K. Kavánové, T. Kázmerovi a J. Jiroušovi. Děkujeme za
to, že věnují svůj volný čas výchově naší nejmladší hasičské generace.
Nově otevřenou běžeckou dráhu v Pískové Lhotě pokřtila naše Šárka Jiroušová novým
národním rekordem v běhu na 100m s překážkami časem 17,17 sec. Gratulujeme!
Činnost na úseku kulturně výchovné
a zájmové činnosti
Po Floriánském poháru jsme byli pořadateli okresního kola hry Plamen. I přes nepřízeň
počasí se nakonec podařilo soutěž organizačně zvládnout. 8. května jsme spolu s mladými
hasiči položením věnce u pomníku Padlých
uctili památku obětí světových válek. V týž
podvečer jsme u Lípy svobody podvacáté
vzpomněli patrona hasičů sv. Floriána. Vydařená 3. poutní zábava se uskutečnila v nově
vymalovaných a uklizených prostorách našich
garáží. Děkujeme S. Václavíkové a J. Jindřiškovi st. za organizaci již 13. zářijového výletu,
tentokrát na Černou horu.
Krajské a další granty, na které může náš
sbor dosáhnout, sleduje V. Schmidt. Děkujeme
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mu za tuto administrativně i časově náročnou
aktivitu, i za zpracování daňového přiznání
pro náš sbor. Snaha P. Therové a T. Klikorky
získat finanční prostředky z MAS byla úspěšná, 7. ledna 2010 jsme obdrželi vyjádření, že
náš projekt byl schválen.
Za pečlivé vedení kroniky děkujeme
E. Holubcové.
Díky obětavosti brigádníků všech věkových kategorií a především sponzorství
V. Tryzny má naše běžecká dráha nový povrch.
M. Therovi děkujeme za položení krytiny na
střechu buňky a související sponzorství na
fotbalovém hřišti a M. Kynčlovi za spolupráci
a sponzorství při realizaci el. přípojky do zmíněného objektu.
Letos na podzim se budou konat komunální volby. Od prvních voleb v r. 1990 jsme vždy
sestavili svoji vlastní nezávislou kandidátku.
Věříme, že se najdou schopní, obětaví a pracovití jedinci, pro které bude ctí ve vrcholných
orgánech obce v její prospěch pracovat.
Děkujeme všem, kteří se aktivně, nezištně
a obětavě podílejí na pestrém a náročném životě sboru, děkujeme všem sponzorům a věříme,
že nám i nadále zachováte přízeň.

Soutěžní sezónu pro většinu družstev zahájil 14. ročník Floriánského poháru.
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Zdeněk Krafek
starosta SDH Poniklá

foto: Marek Kulhavý
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Jak jsem úřadoval v Poniklé…
Vážení Ponikelští!
Rok se s rokem sešel a já opět (velmi rád)
navštívil se svojí družinou ve složení dva čerti, dva andílci a já, tu Vaši krásnou vesničku
Poniklou. Oproti loňskému roku jsme si o hodně polepšili, podařilo se nám objednat si téměř
nebeské taxi, které nám usnadnilo naše úřadování u dětí. V loňském roce jsem si prochodil
mokasíny, ale letos…prostě paráda. Jen jsem
si trošku během toho vystupování a nastupování umazal plášť.
Kniha dobrých skutků a nehezkých hříchů
nás zavedla do mnoha domácností. Musím se
přiznat, že až na pár jedinců, kteří mi však svatosvatě slíbili nápravu, mohu být s chováním
těch nejmenších nadmíru spokojen. Na vlastní
oči jsem se přesvědčil, že děti umí pomáhat
svým maminkám a tatínkům, že se dobře učí,
umí krásně zpívat, půjčují své hračky kamarádům a sourozencům. V rámci svého úřadování jsem zavítal také do domu s pečovatelskou
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službou, kde nás všichni moc hezky přivítali.
Protože se moderní výpočetní technika
dostala až k nám do nebe (čerti ještě moc zlobí,
takže jsem jim ještě žádný kompjůtr nedaroval), nemohl jsem uvěřit vlastním očím, když
jsem si ve vánočním čísle přečetl, že máte
i zlobivé děti, které rozbíjejí ve vesnici popelnice nebo autobusové zastávky! Obávám se, že
v příštím roce budu muset navštívit i tyto zlobiče a nařídit čertům, aby si vzali velké pytle,
přeci jenom místa je v pekle ještě dost a topičů
je stále málo. Takhle by to přeci nešlo! Vždyť
ta Vaše vesnička je tak krásná, upravená, paní
starostka se snaží, aby bylo vše hezké, a někteří si toho neváží! Věřím, že dotyční rošťáci si
uvědomí závažnost svých činů, napraví se a já
tak budu moci opět rozdávat jenom dárečky
pro ty hodné.
Těším se, až se za pár měsíců s některými
opět setkám. Už teď se mi po Vás všech stýská!
Mikuláš

Rok se s rokem sešel a já opět (velmi rád) navštívil se svojí družinou ve složení dva čerti, dva
andílci a já, tu Vaši krásnou vesničku Poniklou.

foto: archiv SDH Poniklá
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NČco málo o SDH Poniklá

Protoe si nČkteĜí jedinci pletou pojmy a vznikají tak mylné domnČnky o rozloení financí od obce ve sboru,
chtČl bych Vám vysvČtlit, co je obec povinna zabezpeþit pro ochranu obyvatelstva a co ne, a podČlit se s Vámi o
pár þísel.
Z úþetního hlediska je zapotĜebí striktnČ odliovat dvČ vČci:
1) finance vynakládané obcí na þinnost jednotky SDH obce
2) finance poskytované obþanským sdruením na úseku PO na jejich þinnost v rámci obce.
Mohl bych zkopírovat asi 50 stránek, ale asi by to bylo pro spoustu lidí nezajímavé þtení, tak jen ve zkratce.
Kadá obec se musí nejprve rozhodnout, jestli bude mít vlastní výjezdovou jednotku, nebo uzavĜe smlouvu
s nČkterou obcí z okolí. Kdy se rozhodne pro smlouvu se sousední obcí, tak ta v jednom bodČ obsahuje
finanþní spolupráci, která se v koneþném souþtu pohybuje kolem þástky 100 tisíc za rok. U nás se obec vydala
cestou vlastní jednotky.

NČkolik pojmĤ
1) Jednotkou - se v organizaþním Ĝízení rozumí organizovaný útvar zĜízený ve smyslu
zákona1, s vnitĜní hierarchií a dČlbou práce, tvoĜený hasiþi, poární technikou (automobily)
a vČcnými prostĜedky (výbava hasiþĤ, nástroje, agregáty, apod.) pod vedením velitele
jednotky.
2) Jednotka SDH obce  jednotka zĜízená za podmínek uvedených v právním pĜedpise2
zpravidla jako organizaþní sloka obce, výkon sluby vykonávají dobrovolnČ þlenové
jednotky SDH obce, kteĜí mají s obcí uzavĜen pracovnČ právní vztah nebo jinou smlouvu
o þlenství v jednotce.
3) JPO III (nae zaĜazení)  jednotka SDH obce s územní pĤsobností zpravidla do 10 minut jízdy z místa
dislokace, která zabezpeþuje jeden (JPOIII/1) nebo dva (JPOIII/2) výjezdy
drustva minimálnČ o zmeneném poþetním stavu a zĜizuje se ve vybrané obci s poþtem obyvatel zpravidla nad
1000 a dobou výjezdu jednotky od vyhláení poplachu
do 10 minut.
4) SDH - Obþanská sdruení pĤsobící na úseku PO, zároveĖ vyvíjí þinnost v prevenci kriminality dČtí a
mládee  nabízí napĜ. rĤzné volnoþasové aktivity (spolek jako je napĜ. fotbal nebo volejbal).
Jak u jsem napsal, jsou finanþní prostĜedky, které SDH od obce získá, dvojího druhu. Pojćme se na nČ podívat
podrobnČji:
1) Finance vynakládané obcí na þinnost jednotky SDH obce
Jednotka SDH obce musí mít nČjaké minimální vybavení, které je ze zákona povinna zajistit obec.
Minimální vybavení JPO III:
- 1x cisternová automobilová cisterna
- 1x dopravní automobil s poární stĜíkaþkou
- 4x dýchací pĜístroj
- 2x vozidlová radiostanice
- 2x ruþní radiostanice
ýlen jednotky musí mít minimálnČ tyto osobní ochranné pracovní prostĜedky:
- 1x pracovní stejnokroj, kalhoty, blĤza, þepice (nesmí být pouito pĜi zásahu)
ProstĜedky urþené pro zásah:
- 1x ochranný tĜívrstvý odČv, kalhoty, blĤza
- 1x pĜilba pro hasiþe
- 1x zásahová obuv holeĖová
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- 1x zásahové rukavice
- 1x zásahová kukla
- 1x opasek s karabinou

Pokud by chtČl nČkdo více informací, tak staþí pĜeþíst Zákon þ.133/1985 Sb. § 29 Obec a obecní úĜad.
Po dohodČ s obcí a za pomocí dotací od HZS Libereckého kraje se ji nČkolik let daĜí postupnČ vybavit nai
jednotku tČmito prostĜedky. O tom, e neleí jen ve skĜíni (já osobnČ bych ale byl radČji, kdybychom je
nemuseli vyndávat, nebo je pouívali jen na cviþení), se nČkteĜí z Vás mohli pĜesvČdþit tĜeba na Silvestra, kdy
nae jednotka zasahovala pĜi poáru rekreaþní chalupy u nás ve vsi a díky tomu se mohlo zaþít zasahovat o
dvacet minut dĜív. V nČkterých pĜípadech rozhoduje o záchranČ ivota nebo majetku tĜeba jen minutka. Asi by
se málokomu líbilo, kdybychom si po pĜíjezdu sedli na laviþku u ohnČ a þekali s Vámi dvacet minut na to, a
pĜijedou ze sousední vesnice nebo HZS z Jilemnice.
Nyní pĜehled o financích v roce 2009 (podklady získané na obci):
Jednotka SDH - poplatky na STK
6.810,- kolení
7.380,- oprava vozidel (pĜevánČ brzdy) 29.693,- náhradní díly na auta
10.634,- cestovní náklady
767,- refundace
3.149,- ochranné pomĤcky
48.507,Celkem
106.940,- dotace od kraje na och. pomĤc. - 27.500,- neinvestiþní dotace od kraje
- 16.520,Finance od obce pro jednotku
62.920,Myslím, e i pĜes velký výdaj za opravy vozidel jsme se zdaleka nepĜiblíili þástce, kterou by obec musela
zaplatit sousední vesnici, a to bychom tu ani nic nemČli.
2) finance poskytované obþanským sdruením na úseku PO na jejich þinnost v rámci obce
Zcela oddČlenou vČcí jsou prostĜedky, které obec poskytuje SDH jako obþanskému sdruení.
PĜíspČvek pro SDH

- na reprezentaci dČtí na MýR
- na DČtský den
- na oslavy 125. výroþí zaloení
- na reprezentaci en na MýR
Celkem

6.000,1.000,3.000,3.000,13.000,-

TČch 13.000,- je nepatrná þást toho, na co tyto akce ve skuteþnosti pĜijdou. O zbytek se podČlí sbor, pĜíspČvky
od podnikatelĤ a samozĜejmČ jde velká þást i z vlastních penČenek. Vude kde závodíme, tak se snaíme co
nejlépe reprezentovat obec Poniklou.
Pokud jsem nČco zapomnČl, tak se omlouvám, a rád odpovím na dalí dotazy  tĜeba i osobnČ.
Za SDH Poniklá, Tomá Klikorka
1)
2)

NapĜ. § 65, § 66, § 67, § 68 a §69 zákona þ. 133/1985 Sb.
§ 29 odst. 1 písm. a) a § 68 zákona þ.133/1985 Sb.
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I na SDH Poniklá zbyl pod vánoþním stromeþkem dárek
a to v podobČ dotace z EVROPSKÉHO ZEMċDċLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ
VENKOVA v rámci osy IV LEADER, Programu rozvoje venkova ýR. Ale zaþnČme od
zaþátku.
V bĜeznu 2009 byl dokonþen a pĜedloen na sekretariát MAS PĜićte pobejt! projekt pod
názvem Obnova materiálového vybavení SDH Poniklá. Od té doby ná zámČr proel mnoha
kontrolami, nejprve u hodnotitelĤ MAS PĜićte pobejt!, poté u kontrolorĤ na SZIF v Hradci
Králové i v Praze. Na podzim 2009 jsme u mČli jistotu, e nae ádost uspČla. A co se nám
podaĜilo z dotace poĜídit? Ná sbor si díky této dotaci nakoupil tolik potĜebné materiálové
vybavení pro poární sport dČtí i dospČlých, nejvČtím úlovkem je bezesporu pĜenosná
motorová stĜíkaþka FPN 10-1000 Konfi, dále zbrusu nová bariéra, 2 ks nástĜikových
terþĤ, tunel pro poární útok CTIF dČtí, tartanový povrch na pĜekáky, 2 sady hadic na
poární útok, kulový rozdČlovaþ, 2 nové proudnice, pĜetlakový ventil, 2 ks dberových
stĜíkaþek, 10 ks ochranných pĜileb a také nová stĜení krytina na buĖce hasiþského
materiálu na fotbalovém hĜiti Na Kozinách.
V lednu 2010 starosta sboru podepsal Smlouvu o poskytnutí dotace na SZIF v Hradci
Králové, v prĤbČhu se pracovalo na závČreþném vyúþtování dotace a ádosti o platbu, která
bude na SZIF pĜedloena do 31. bĜezna 2010. Celkové výdaje projektu jsou ve výi 462 214
Kþ, z toho dotace z Evropského zemČdČlského fondu pro rozvoj venkova þiní 402 492 Kþ.
Administrace dotace vyaduje papírování, na které sbor nebyl zvyklý, ale díky souþinnosti
celého sboru se ve daĜí zvládnout tak, jak vyadují pravidla Programu. NejvČtím problémem
je celkové pĜedfinancování projektu, tzn., e sbor musí vechno nejprve zaplatit ze svého a
teprve po odkontrolování závČreþného vyúþtování je mu dotace proplacena ve výi 90 %
zpĤsobilých výdajĤ. Vzhledem k neziskovému charakteru sboru není moné získat u
bankovních ústavĤ pĤjþku, ve se nakonec pĜedfinancovalo díky solidaritČ obþanĤ obce, kteĜí
sboru bezúroþnČ zapĤjþili finanþní prostĜedky. Za pomoci soukromníkĤ se nám povedlo
poprat i s nezpĤsobilými výdaji projektu, které i s poplatkem za zprostĜedkování pro MAS
þiní témČĜ 73 000 Kþ. Tímto dČkujeme vem, kteĜí nám finanþnČ pomohli, jsme Vám moc
vdČþní!
Sbor u nČkolik let úspČnČ þerpá z Grantového fondu Libereckého kraje, získání dotace
z Programu rozvoje venkova ýR je dalím dĤleitým mezníkem v þinnosti naeho sboru a
vČĜme, e se nejedná o poslední získanou dotaci z tohoto Programu.
Za SDH Poniklá P. Therová

Evropský zemČdČlský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Deníček ponikelského ochotníka

Z deníčku ponikelského ochotníka
26. 12. - Zlatovláska za ponikelskou
oponou
A můžeme si za to sami! Ano, tak dlouho
jsme se neuctivě zmiňovali o ne právě nejzářnějším stavu zázemí ponikelského chrámu
múz, až kalich trpělivosti našeho mateřského
jeviště přetekl. Za drzé narážky na větší útulnost a přívětivost divadelních stánků v okolních obcích nás tentokráte ponikelská scéna
vytrestala stávkou!
Diváci „Pohádky o Honzovi a princezně Zlatovlásce“ se nad rozmary opony snad
i dobře pobavili, nám však do smíchu věru
nebylo... Po úvodních melodiích se totiž proti
plánu představení opona odmítla řádně roztáhnout a postavila tak mezi jeviště a hlediště hru znemožňující bariéru. I nastal poplach
a rozjařené obecenstvo mohlo sledovat tech-

niky i kostýmované herce zápasící o možnost
odehrát představení. Na pomoc přispěchal
i pan Vladimír Mádle i v pohádce neangažovaný ponikelský ochotník Václav Hájek. Ve
zběsilém tempu konané opravy však přinesly
neradostný efekt! Znovu se rozezněly úvodní
melodie a diváci utichli v očekávání...
Záhy však byl znovu nastolený klid přerván oprávněnou salvou smíchu – opona nás
totiž opět přelstila a vyvzdorovala si další
bojkot. A tak to začalo nanovo! Štafle, lezecké kousky, rady, pokřiky, doufání, zoufalství,
obavy, naděje...
Když potom diváci slyšeli počáteční skladby již potřetí, když se potřetí připravili herci
na scénu a když oponář Pavel Holubec (patrně
již řádně třesoucím se prstem) potřetí mačkal
tlačítko „Otevření opony“, krve by se v režisérce Pavlíně A. Holubcové asi stěží kdo dořezal. Ta vteřina čekání na reakci sametového

Michal Holubec se s radostí mění líčením ve sluhu Bobeše.

foto: Tomáš Hájek
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hávu našeho jeviště byla předlouhá. Nakonec
se však milostivě opona odebrala k portálům
(přesto se ale o přestavbách nenechala nikdy
docela zatáhnout a musela být vždy jemně
a pokorně přidržována).
Takto skvěle započaté představení pak
už asi nemohlo počáteční vzrušení nijak překonat. Několik těch přeřeknutí a nejistot nám
tentokráte svéhlavá technika hravě zastínila.
A dáme-li na dojem samotné režisérky, byla
tato ponikelská repríza asi nejzdařilejším Zlatovlásčiným uvedením.

Večery při svíčce
Pořadatelský triumvirát Autoklub Poniklá, BIO-GRAF-111 a Obec Poniklá uspořádal
v prvních dvou měsících roku 2010 trio Večerů při svíčce. S cestovatelem Petrem Ledvinou
jsme poznávali Turecko, s horolezcem Petrem
Maškem zdolávali himalájské osmitisícovky
a s Milanem Duspivou a Sofi jsme vychutnali
poetický večer hudby a slova. Povedené páteční večery!

A trocha nostalgie aneb rok 2009
v divadelní kostce
Jak už tak bývá zvykem, po přehoupnutí
letopočtu se rádo bilancuje. A jakkoliv bývá
poctivý čtenář ponikelského cancálku pravidelně o důležitých milnících ponikelského

Večery při svíčce
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ochotničení informován, poohlédnutí po předešlém roce snad neuškodí ani jemu…
Hráli jsme! Pohádka o Honzovi a princezně Zlatovlásce v režii Pavlíny A. Holubcové si
odbyla svoji premiéru a dočkala se zatím pěti
uvedení. Stálice našeho repertoáru, Krvavý
román, si na pažbu vryl již osmnáctý zářez za
domácí reprízu (ta se stejně jako premiéra Zlatovlásky odehrála v rámci květnových divadelních oslav).
Slavili jsme! Třídenní oslavy 145 let
od počátku ponikelského ochotničení snad
důstojně uctily otce zakladatele – principála
Bažanta.
Bádali jsme! Utřídili a částečně katalogizovali jsme cennou historickou divadelní
knihovnu, digitalizovali archivní materiál
a fotografie, vyzpovídali řadu pamětníků…
O historii i současnosti ponikelského ochotničení vzniká kamerou Pavla Michalika celovečerní dokument, letos se ho dočkáme!
A co dál? No přece – Zkoušíme! V režii
Pavla Plichty se na prkna chystá slavná „Balada z Hadrů“ od Voskovce a Wericha. A do
zatím neznámých vod loutkového divadla se
pokoušíme vstoupit hrou „Jenovefa“ v režii
Tomáše Hájka.
Thalii zdar, Tomáš Hájek

autor: Soňa Fišerová
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Kulturník

MČstské KINO Jablonec nad Jizerou
PROGRAM NA BěEZEN A DUBEN 2010

*

sobota 6.3. v 19.45 h.

*

STÍNU NEUTEýE

*

pĜístupný

ýeské irokoúhlé drama (106 min.)

Vstupné 60,- Kþ

Pátrání po rodinném tajemství, které je ukryto v minulosti. Reisérka Lenka Kny Ĝíká : Jedním z motivĤ natoþit tento film byla potĜeba ukázat
charaktery lidí v mezních situacích. "
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 13.3. v 18.00 h.

3 SEZÓNY V PEKLE

pĜístupný (12)

irokoúhlé milostné drama v koprodukci ýR/SR/SRN (110 mi.).

Vstupné 70,- Kþ

Dokud sní, nejse mrtvej! Velká milostná romance na pozadí dramatických historických promČn pĜináí herce Krytofa Hádka v jeho nejlepí
roli od SvČrákova Tmavomodrého svČta. Píe se rok 1947 a doba pĜeje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekoneþnému oþekávání. Ivanu
Heinzovi, pohlednému Dandymu a vtipnému provokatérovi je právČ devatenáct.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 20.3. v 19.45 h.

ZOMBIELAND

pĜístupný (15)

Americká irokoúhlá hororová komedie (88 min). To nerozchodí ...

Vstupné 70,- Kþ

PĜíbČh dvou muĤ, kteĜí se snaí pĜeít ve svČtČ, ovládaném zombies. Columbus (Jesse Eisenberg) je obrovský zbabČlec  ale jak se ukazuje,
pokud máte hrĤzu z toho, e vás seerou zombies, dokáe vás strach udret naivu. Tallahassee (Woody Harrelson) je drsĖácký zabiják zombie,
který je motivován touhou získat poslední þokoládovou tyþinku na svČtČ. Kdy spojí své síly s Wichitou (Emma Stone) a Little Rock (Abigail
Breslin), které také objevily vlastní zpĤsoby, jak pĜeít nadvládu zombie, budou muset zjistit, co je horí: spoléhat se jeden na druhého nebo se
nechat pĜemoci zombies.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 27.3. v 19.45 h.

DOKTOR OD JEZERA HROCHģ

Nová þeská irokoúhlá komedie ZdeĖka Troky (102 min.). Troka nepraktické vandy.

pĜístupný

PĜíbČh sluného, hodného, ale do dneního ivota se skoro nehodícího
Vstupné 70,- Kþ
doktora ýeĖka Dobeka (dle slavné pĜedlohy Miloslava vandrlíka). ByĢ svČdomitým lékaĜem, neumí svého povolání þi poslaní vyuít ke svému
prospČchu jako jiní jeho kolegové ze studií nebo ze pitálu. Spokojen se svým ivotem po boku hezké manelky Zuzany a i bohuel údČsné
tchynČ Marie Kovancové v panelákovém bytČ 2+1 ochotnČ a v jakoukoliv dobu vyhoví prosbám vech, kteĜí zazvoní u jejich bytu, ádající jeho
sluby. Svou pokornou skromností a ochotou pobuĜuje svou tchyni, která by ráda mČla za zetČ doktora s velkým D, tedy nČkoho, kdo je
pĜedevím uznávanou osobností, vydČlávající velké peníze. A neslouit komukoliv a zadarmo, jako to þiní ýenČk.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 3.4. v 18.00 h.!!

AVATAR

pĜístupný

irokoúhlé akþní sci-fi v þeském znČní (166 min.).

Vstupné 65,- Kþ

Vítejte v novém svČtČ za hranicí vaí fantazie. Ve svČtČ stĜetu dvou naprosto odliných civilizací. PrĤzkumná mise je vyslána a po pĜistání na
planetČ Pandora je zcela ohromena ... NejvČtí filmová událost roku! Nejdokonalejí digitální animace.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 10.4. v 19.45 h.

NċJAK SE TO KOMPLIKUJE

Americká irokoúhlá komedie (120 min.). Rozvedená ... s Ĝadou výhod ... Vstupné 60,- Kþ

pĜístupný (12)

V hlavní roli Meryl Streep (kdo by nechtČl hrát v romantické komedii roku?!). PĜedstavte si, e se rozvedete, po deseti letech si uvČdomíte, e
jste definitivnČ odstĜihli bývalého partnera, pak ho z niþeho nic potkáte a bác ho ... Najednou pochopíte, e stará láska nerezaví, a také zjistíte, e
se vechno nČjak komplikuje. Aþ je to k nevíĜe, ve je inspirováno skuteþným ivotem.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 17.4. v 19.45 h.

KAWASAKIHO RģE

pĜístupný

irokoúhlé þeské drama reiséra Jana HĜebejka (99 min.).

Vstupné 65,- Kþ

Za kadou lí se skrývá pravda a za ní pravda jetČ hlubí. Kdo mĤe posuzovat minulé viny? Kdo je mĤe odpoutČt? MĤe jim þas obrousit
hrany? Nebo pokání, jím se viníci posléze pokusí spasit? Drama Jana HĜebejka podle Cenou Sazky ocenČného scénáĜe Petra Jarchovského
vytváĜí spletitý ĜetČzec podobných otázek a nabízí celou kálu þasto protichĤdných odpovČdí. StĜedobod pĜíbČhu tvoĜí postava renomovaného
psychiatra (Martin Huba), morální autority, který má u pĜíleitosti výroþí zaloení republiky získat významné státní ocenČní. PrávČ pĜipravovaný
slavnostní akt se stane katalyzátorem událostí, které na povrch vyplaví hĜíchy minulosti, je mu mĤou zlomit vaz ...
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota 24.4. v 19.45 h.

POUTA

pĜístupný (12)

Nový þeský thriller reiséra Radima paþka (145 min).

Vstupné 60,- Kþ

Thriller o temnotČ a lásce, zniþení a osvobození, vČzení a útČku. Antonín, pĜísluník tajné policie v sobČ má obrovský nezacílený vztek a
vechno kolem - práce i rodinný ivot - ho ubíjí a nudí. Upne se na Kláru, pro nČj nedosaitelnou dívku, neví, co od ní chce, ale chce to stranČ.
Není v tom láska ani jiný druh þisté vánČ - pouze spalující touha po iluzi útČku z klece nudného ivota beze smyslu. Antonínova nesmyslná
snaha získat Kláru pro sebe ho obrací i proti vlastním lidem a systému. Pokud ale Antonín poruuje pravidla organizace, jí slouí, není to gesto
obþanské, nebo dokonce politické - je to vzpoura þistČ osobní a zbČsilá. Antonínova zkáza v sobČ vak moná nese i jakousi prchavou nadČji.
Hrdiny pĜíbČhu suuje touha uniknout z pasti vlastního ivota. ParadoxnČ tím ale zrazují to, co je naplĖuje, a pĜibliují se o to více vlastnímu
zniþení. Pouta jsou thriller s temným pĜíbČhem a nepĜedvídatelnČ jednajícím hrdinou, prostoupený pocitem ohroení, strhující a napínavý.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sobota

1.5. v 19.45 h.

LÍTÁM V TOM

pĜístupný (15)

Americká komedie (109 min.) s George Clooneym v hlavní roli.

Vstupné 60,- Kþ

PĜíbČh mue, který il s hlavou v oblacích. Hrdina komedie Lítám v tom, Ryan Bingham (George Clooney), je Ģastný þlovČk. S hlavou v
oblacích neochvČjnČ míĜí za splnČním ivotního snu, jene ivot bývá pČkná mrcha. A ta dokáe i v cílové rovince Ĝíct: Hochu, bČí po patné
trati. Reisér Jason Reitman má slabost pro anithrdiny, aĢ u je to lobbista hájící zájmy tabákových firem (DČkujeme, e kouĜíte) nebo tČhotná
teenagerka (Juno). Tentokrát se zahledČl do stoprocentního sobce a to tak neodolatelnČ, e stvoĜil jeden z nejlepích filmĤ uplynulého roku.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*

*

*

Ve vstupném je zapoþítán pĜíplatek 1,- Kþ, urþený ve prospČch Státního fondu pro rozvoj þeské kinematografie. Filmy znaþené symboly (12, 15, 16,
jsou mládei pĜístupné, pro dČti do 12, 15, 16 let jsou vak nevhodné. ZmČna programu a výe vstupného vyhrazena.
Program KINA té na adresách: www.jablonec-krkonose.com, www.krkonose-smo.cz,, www.kina.365dni.cz. Tel.: 481591437, 481591106

)
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Střípky ponikelské historie
Poslední týdny války a první roky
míru
(Podle psaných vzpomínek mého strýce,
pana Josefa Pičmana)
Na konci dubna 1945 bylo všem jasné, že
válka končí, ale němečtí úředníci znepříjemňovali lidem život ještě i v této době. Snad
čekali na zázrak, snad věřili, že neodvratná
porážka Německa nepřijde. Moc byla stále
v jejich rukou. Ani můj strýc nezůstal jejich
šikanování ušetřen. Píše o tom: „Když jsem
už byl doma, byl jsem velmi šťasten, že jsem
zpět u své rodiny. Ještě jsem se pár dní zapíral,
aby nikdo nevěděl, že jsem utekl z říše domů.
Od severovýchodu už bylo slyšet dunění děl,
a to stále silněji a silněji. Sudetští Němci, naši
úředníci, museli vědět, že to mají prohrané, ale
tvářili se stále, jako by se nic nedělo. Neměl
jsem žádné stravovací lístky, tak jsem si pro
ně šel na obecní úřad. Byla tam ta bába „Nichtovka“, co tam celou dobu úřadovala. A hned,
kde pracuju. Řekl jsem jí, že jsem přišel z říše,
že je tam vše rozbombardováno. Lístky nedala, napsala příslušnou kartu a poslala mě na
Arbeitsamt („pracák“) tentokrát do Rokytnice,
a teprve pak, že mi lístky vystaví. Cestou mě
zastavil dokonce ještě jeden sudetský „ordnér“
(policista) a kontroloval, kam jdu. Když jsem
řekl, že na pracák, tak mě pustil.“ Německá
mašinérie zůstávala výkonná až do samého
konce. Na úřadě strýc nakonec umluvil úředníky, aby mu dali potvrzení, jímž ho uvolnili na tři dny pro nutné polní práce spojené se
sadbou brambor. Tak získal volno a nárok na
potravinové lístky.
3. května se konal pohřeb jednoho z přívlackých kolaborantů, známého pod přezdívkou „Pacínek“. Kdyby nezemřel, čekal by ho
poválečný soud a pravděpodobně trest smrti,
protože se podílel na udávání a zatýkání přívlackých občanů, a to dokonce i svých příbuzných Františka a Josefa Englerových, byli to
jeho bratranci. Pohřební řeč v duchu nacistických proklamací a hrozeb vedl sám starosta Knappe. V tento den však zároveň začaly

21

revoluční události v nejbližším okolí Poniklé
a Knappe byl uprostřed řeči odvolán, zřejmě
proto, aby v obci zajistil klid. To se Knappemu
skutečně dařilo až do úplného osvobození. Ale
to bylo už jen pár dní.
O prvním svobodném dni strýc píše:
„9. května přijely tanky Rudé armády od Harrachova. My jsme je přišli k přádelně přivítat.
Knappe a druhý úředník obecního úřadu Hirle
byli zatčeni a putovali do věznice v Jilemnici.
Ostatní ponikelští Němci museli jít odklidit
protitankové překážky na silnici.“ Všichni se
radovali ze svobody. Mnohým však přinesly
další roky nejedno zklamání.
Poté, co převzala moc nová československá vláda, byl strýc jako mnoho jiných povolán
k vojenské službě v pohraničí. Podle evidence
potravinových lístků žilo totiž v tomto území
kolem 3 milionů Němců. Úkol, mít co nejdříve Sudety opět pod kontrolou, připadl především armádě pod hlavním velením vojenského
velitelství Alex v čele s gen. Novákem. Strýc
vojákoval nejdříve krátce ve Vysokém a poté
v Rokytnici. Provizorní kasárna měli ve škole u Modré hvězdy. Po třech týdnech se však
mohl vrátit domů. Konečně pak mohl po dlouhé době o svém životě rozhodovat a mohl si
také vybrat, kde bude pracovat. Z několika
možností přijal nakonec nabídku z místní
továrny, i když to bylo jen v údržbě strojů.
Určitě hrálo roli i to, aby konečně nemusel za
prací nikam cestovat.
Zdálo se, že se život bude ubírat příjemnějšími cestami než předtím a mnohé tomu
i nasvědčovalo. V roce 1946 se narodil další syn. Mladá domácnost převzala od dědy
dům a s ním i pozemky s výměrou 1,75 ha.
To slibovalo přilepšení k příjmu z dělnického
povolání, ale zároveň to znamenalo velkou
dřinu navíc. V chlévě byla kráva a koza, jim se
muselo obstarat krmení a seno na zimu, dále se
pěstovaly brambory, také nějaké obilí na šrot
a pro slepice. Tak žilo ostatně mnoho ponikelských rodin. Práce se tak sice stala hlavní
náplní života, ale budoucnost rodiny se zdála
zajištěna. Život v poválečné době pochopitelně nebyl bez problémů, pokračoval lístkový
přídělový systém a mnoho zboží patřilo mezi
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nedostatkové.
dodavatelé potravin. Některé postihy se mohPo komunistickém převratu 1948 se podly v různých souvislostech ještě jaksi násobit.
mínky pro lidi, kteří pracovali jako dělníci
Strýcova rodina v r. 1949 např. nedostala ani
a zároveň byli i drobnými rolníky, značně
lístky na tuky a tím pádem jejich syn nemohl
zhoršily. Poněvadž se vlivem mnoha okolnoschodit do školní jídelny na obědy, protože se
tí, hlavně špatnou vládní politikou, hroutilo
tam jimi platilo. Strýc byl včelař, choval někozásobování obyvatelstva potravinami, měli to
likeré včely, ale nedostal lístky na cukr, jímž
zřejmě vytrhnout i tito zemědělští malovýrobse musí včely na zimu přikrmit, pakliže se jim
ci, kteří byli prakticky pouze samozásobitelé.
odebere med. V r. 1950 přibyla do rodiny ješA tak jim úředníci
tě dcera. Nebylo
nové moci prolehké zvládnout
střednictvím naříveškerou
práci v továrně, na
zených a různými
n e v y b í r a v ý m i Vás zve na jarní schůzky na Obecním úřadě poli i v chlévě.
V r. 1952 byly
formami
vynuv Poniklé v termínech:
covaných dodádodávky
opět
10. 3. 2010
vek brali i z toho
nesplnitelné a Pič24. 3. 2010
mála, co si vypromanovi zase přišli
7. 4. 2010
dukovali – museli
o lístky. Šatendodávat mléko,
ky jim pak kdosi
Vždy od 15 hodin.
vejce, brambory
daroval... Z toho
a seno, jež sami
všeho je zřejmé,
Těšíme se na Vaši účast.
potřebovali pro
že s péčí lidově
krmení. Dnes je
demokratického
těžko uvěřitelné, že u strýce měli dokonce
státu o rodinu to v padesátých letech bývalo
předepsáno na 3 arech zasít len a po sklizni
všelijaké.
ho rovněž dodat. Peníze, které jim za dodané
V dalších desetiletích se hodně změnilo k lepšímu. Strýc přestavěl dům, o pole se
potraviny zaplatili, neodpovídaly skutečné
ceně. Když nesplnili, následovaly různé postizačalo starat JZD, dokázal překonat zdravotní
hy, např. nedostali lístky na ostatní potraviny
problémy, mohl se plně věnovat v zaměstnání
(jako maso, cukr apod.) nebo tzv. šatenky, což
svému řemeslu, zbyl nějaký čas i na koníčky.
byly poukázky na nákup oblečení.
Těžká životní etapa ho čekala, když ovdověl,
Často tehdejší úředníci z MNV vypisovali
ale našel sílu k dalšímu aktivnímu životu.
neúnosně vysoké dodávky, stejně tomu bylo
Začal malovat, fotografovat, cestovat, dokoni v Přívlace, která v této době byla samostatce si sem tam i zaveršoval. Mnohokrát navštínou obcí. V strýcově deníku o tom čteme:
vil NDR, několikrát Jugoslávii, země tehdej„Komunisti to utahovali, jak mohli. Také vejce
šího SSSR a samozřejmě krásná místa Čech
a Slovenska. Dožil se požehnaného věku přes
jsme museli dodávat, dokonce i drůbež. Měli
jsme předepsáno 1 600 litrů mléka za rok. To
95 let. Rádi jsme při návštěvách poslouchali
nebylo možné splnit, protože kráva byla břejeho vyprávění.
zí. Nedostali jsme na rok 1949 šatenky. Ten
Toto je jeden životní příběh ponikelského
čas byl předsedou MNV Komárek. Dost se
občana, který svůj život prožil v Poniklé – Přínafukoval, jako by byl neomezeným pánem.
vlace a ve dvacátém století. Na jeho počátku se
Byl v kampeličce pokladníkem a někdy nám
narodil a na začátku dalšího století zemřel. Do
zadržoval i peníze za dodané mléko. On rád
jeho života zasáhly dvě světové války, jedna
mastil karty na Táboře. Takže si je asi půjčomu vzala otce a druhá ho donutila žít daleko
val. Byl to zkrátka takový holomek.“
od domova. Musíme obdivovat, jak se dokázal
Diskriminace těchto proletářů s malým
vyrovnat s tolika problémy, jak uměl přesto
kouskem půdy a jejich vykořisťování ze strany
hledat i nacházet radost a dávat ji druhým.
představitelů moci bylo někdy až obludné. DřeZdenka Jandurová
li pro režim dvojnásobně, jako dělníci a jako

Klub důchodců v Poniklé
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Včelaři Poniklá
Zimní měsíce jsou pro včelaře obdobím
klidu, kdy provádí vyhodnocení uplynulé sezony a plánují sezonu novou. Je to také obdobím,
kdy provádíme opravy a úpravy prázdných
úlů, stloukáme nové rámečky na plásty, zatavujeme mezistěny a provádíme další vylepšení našeho vybavení a nářadí. Samozřejmě,
že v této době je také čas na další vzdělávání,
a to jak pomocí odborné literatury, tak i filmů,
besed a přednášek. Začátek roku je také obdobím, kdy provádíme vyhodnocení účinnosti
podzimního ošetření včelstev proti roztoči
Varroa destructor. V lednu odeberou včelaři ze
dna každého úlů spadanou měl - to jsou malé
kousíčky vosku, které opadávají, když včelky
odvíčkovávají zimní zásoby. A v tomto spadu
se také nacházejí mrtvolky obávaného roztoče Varroa destructor. Podle jejich množství ve
vzorku pak vyhodnocujeme úspěšnost podzimního léčení a při velkém množství mrtvolek tohoto parazita ve vzorku provádíme jarní
přeléčení. V loňském roce jsme měli zvýšený
výskyt a prováděli jsme přeléčení u čtyř včelařů. Vše proběhlo zdárně a včelky byly připraveny na jarní snůšku. Ta byla bohatá a časná.
Rozvoj včelstev byl velmi pěkný. Pak však
přišlo zhoršení počasí a včelstva nemohla na
pastvu a následovalo v mnoha případech rojení. Proto výnosy medu nebyly tak vysoké, jak
jsme očekávali.
A teď trochu čísel. Na začátku roku 2009
obhospodařovalo 25 včelařů 134 včelstev. Za
sezonu jsme vytočili 1 189 kg medu, vytavili
80 kg vosku a vypěstovali 35 mladých matek.
Věříme, že letošní rok bude úspěšnější a že
budeme moci nabídnout Ponikelským odběratelům daleko více medu, než v loňském roce.
Jednatel Petr Holubec
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Činnost Jilemnicka - svazku měst
a obcí v roce 2009
Vážení a milí obyvatelé regionu Jilemnicko, před Vámi se nyní nachází souhrnná zpráva o činnosti jednoho z významných subjektů
našeho regionu, za který Jilemnicko – svazek
obcí zajisté můžeme považovat. Málokdo
z Vás ví, že jeho činnost byla zahájena již na
konci devadesátých let neformálním způsobem, oficiálně pak jako dobrovolné sdružení
obcí funguje od dubna 2000.
V roce 2010 si budeme připomínat 10 let
od vzniku Jilemnicka – svazku obcí. Dovolte nám, abychom Vás seznámili podrobněji
s jeho činností v nejúspěšnějším roce jeho
existence, kterým i přes veškeré negativní
dopady hospodářské krize byl rok právě uplynulý – rok 2009.
Důvody, proč spatřujeme jako nejúspěšnější právě ten minulý rok, jsou hned tři. Především se Jilemnicku – svazku obcí podařilo
připravit a zorganizovat nebývalé množství
aktivit a projektů pro veřejnost i pro své zástupce. Dále se jeho zástupcům podařilo úspěšně
prezentovat region i mimo území ČR a navázat významné partnerské vztahy. V neposlední
řadě se pak Jilemnicko – svazek obcí prosadilo
mezi žadateli o dotace z Evropských strukturálních fondů a fondů ze zemí v rámci evropského hospodářského prostoru (tzv. EHP).
Protože nás všechny tyto úspěchy velmi těší,
rádi bychom se s Vámi o tuto radost podělili,
a také představili hlouběji svoji činnost těm,
kteří o naší existenci zatím neslyšeli, nebo si
ji neuměli spojit s probíhajícími aktivitami
v regionu.
Pro přehlednost budeme postupovat tak,
jak minulý rok plynul - a co nám přinesl či
naopak neumožnil (neboť ne vždy lze slavit
jen úspěchy).
Na začátku ledna jsme předložili žádosti
o dotace v rámci Grantového programu Libereckého kraje. Peníze měly být určeny na opravu a údržbu obecního majetku a na samotnou
činnost kanceláře Jilemnicka – svazku obcí.
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Vzhledem ke krácení finančních prostředků
určených pro tyto účely nebyly naše žádosti uspokojeny. Tento neúspěch nás hned na
začátku roku ale neodradil a připravovali jsme
se na další plánované akce.
Na konci března nás pak naopak velmi
příjemně překvapila zpráva, že patříme mezi
úspěšné žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika–Polská republika. Podpořen byl náš projekt
„Krakonošovy letní podvečery bez hranic“,
jehož myšlenka je postavena na již tradičních
Krakonošových letních podvečerech. V rámci projektu byly podvečery rozšířeny o partnerství s polským městem Karpacz. Podporu
z prostředků EU budeme čerpat až do konce
roku 2011.
V dubnu jsme ve spolupráci s Městem
Jilemnice uspořádali již tradiční akci, která byla určena všem učitelům mateřských,
základních, středních a uměleckých škol při
příležitosti Dne učitelů 2009. Vybraným učitelům byla předána ocenění, a po zdárném průběhu jsme si jisti, že tato akce si nachází stále
více příznivců z řad regionálních pedagogů
i ostatního školského personálu.
V květnu jsme poté absolvovali jedinečnou, a o to více očekávanou zahraniční aktivitu. Protože se nám v roce 2008 podařilo získat
příslib na finanční podporu určenou na získávání zkušeností se zahraničním parterem, proběhla realizace projektu „Studijní pobyt starostů Jilemnicka – svazku obcí“. Naším partnerem byl Norský svaz měst a obcí a následně
region Molde og Roomsdal, který nás hostil
po čtyři dny našeho pobytu v Norsku. V rámci
této akce jsme navázali zajímavé partnerské
kontakty a především prezentovali Jilemnicko
i v takto vzdálené zemi. Že tato cesta nebyla
zbytečná, dokazuje velké množství zážitků,
které si účastníci přinesli z návštěvy místních
podniků na likvidaci a zpracování komunálního odpadu a bioodpadu, z podniku na zpracování ryb nebo přímo z centra řízení jedné
z poboček firmy Shell, která těží na norském
pobřeží zemní plyn. Podařilo se nám také norské zástupce upoutat zajímavým vyprávěním
o naší rodné zemi tak, že projevili zájem navštívit Jilemnicko v rámci svého plánovaného
srpnového pobytu v Praze. Celý projekt se
v závěru podařilo vyúčtovat dle požadavků,

Ostatní
takže bylo možné získat zpět významnou část
celkových nákladů.
V průběhu jarních měsíců (duben, květen,
červen) probíhala také zcela mimořádná celoregionální preventivní akce pro děti z mateřských školek. Projekt se jmenoval „Vím, co
smím, a tak se nebojím“. Realizován byl ve
spolupráci s Městem Jilemnice a podpořen
také částečně z Programu prevence kriminality Ministerstva vnitra prostřednictvím Libereckého kraje. Zástupci Policie ČR a Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje
navštívili v průběhu dvou a půl měsíců všechny mateřské školky na Jilemnicku a setkali se
celkem s cca 750 dětmi. Akce to byla organizačně i časově velmi náročná, ale stála za tuto
námahu. Vydány byly i originální omalovánky
s tématikou prevence, které obdrželo každé
zúčastněné dítě.
Před letními prázdninami ještě proběhlo
výjezdní zasedání zástupců Jilemnicka – svazku obcí, tentokrát v krásném prostředí obce
Čistá u Horek. Již druhým rokem se zástupci
všech členských obcí 2x ročně schází mimo
“sterilní“ prostředí zasedacích místnostní
a kanceláří, a poznávají společně krásy jednotlivých obcí našeho regionu. Proč jezdit na
daleká místa, když leckdy neznáme ani vše, co
nám naše okolí nabízí a čím se snažíme přilákat i vzdálenější turisty k návštěvě svého
regionu.
Třetí týden měsíce července pak již zcela patřil kulturní přehlídce Krakonošovy letní
podvečery – letos tedy již s účastí obyvatel
města Karpacz. I přesto, že nám ke konci týdne počasí nepřálo, program se vydařil a potvrzuje se pravidlo, že každý rokem je bohatší
a zajímavější.
Ke konci srpna a začátkem září nás čekaly
další dvě velmi významné jednodenní akce.
Přivítali jsme na půdě jilemnické radnice norskou delegaci - provedli je nejen Jilemnicí,
ale také jsme pro ně připravili zajímavý program v Poniklé, jedné z členských obcí, kde
proběhla návštěva místního muzea řemesel
a výrobny perličkových ozdob. Ponikelští připravili zahraničním návštěvníkům na jejich
přání bohatou hostinu plnou dobrůtek hodných
krkonošských gurmánů. A možná byste se až
divili, jaký úspěch u skandinávských starostů
sklidily makové buchty, štrúdl, sejkory, hou-
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bovec, kyselo nebo krkonošský guláš. Závěr
o dotaci na pořízení mobilního jeviště, které by
celého dne jsme pak věnovali (také na přání
sloužilo všem členským obcím a jejich spolhostů) exkurzi v Novopackém pivovaru, neboť
kům. Výsledky budou známy začátkem roku
proslulost českého piva dosáhla až k norským
2010, kdy by mělo být vyhodnoceno další kolo
fjordům.
žádostí do MAS „Přiďte pobejt!“ o.s..
Ve velmi rychlém tempu, několik dní po
Druhé loňské výjezdní zasedání proběhlo
odjezdu norské delegace, přivítali zástupci
v listopadu v obci Poniklá, kde starostové navSvazku hejtmana Libereckého kraje spolu
štívili Krkonošské muzeum manželů Pičmas několika členy Rady Kraje. I přes trochu
nových, a poté proběhla trochu adrenalinová
ostřejší diskuze týkající se některých úseků
noční návštěva místních jeskyní. Hned druhý
silnic a především finančních podpor do venden ráno nás přivítali ve firmě Singing Rock,
kovských oblastí bylo setkání úspěšné a zajíkde jsme nahlédli do výroby a také do nového
mavé. Doufejme,
školícího centra.
že jsme pana
Posledním
hejtmana neodranašim úspěchem
v loňském roce
dili našimi všetečnými dotazy a že
bylo získání dotaTradiční pálení čarodejnic
si k nám najde
ce z Libereckého
cestu i příště.
kraje, která umožPátek 30. 4. podvečer
Září a říjen
ní vytvořit novou
patřil již třetím
variantní
studii
Fotbalové hřiště
rokem projektu
možných způsobů
„Děti, pozor silzpracování bioodBohaté občerstvení jako vždy zajistí TJ Poniknice!“. Opět jsme
padu na Jilemniclá. Všechny čarodejnice se budou moci ohřát
všechny prvňáčky
ku. Budou aktuau ohníčku. Děti si pak jistě rády jako obvykle
přivezli na prolizovány již staré
opečou buřty.
hlídku
budovy
propočty potenci-

Kulturní tip:

okresního
ředitelství Policie ČR
a následně pak na dopravní hřiště v Košťálově, kde si mohli vyzkoušet na kolech či koloběžkách své nově nabyté znalosti.
V průběhu podzimních měsíců jsme slavili další úspěch při předložení žádosti o dotaci
v rámci Místní akční skupiny, která přerozděluje prostředky z Programu rozvoje venkova
na našem území. Jilemnicko – svazek obcí
obdrželo podporu na realizaci projektu „Pasportizace kulturního dědictví na Jilemnicku“.
Cílem tohoto projektu je v průběhu roku 2010
připravit odborný přehled všech místních
drobných památek (kapliček, křížků atd.), které k tradicím a kultuře regionu neodmyslitelně
patří. Tento soupis bude připraven soudním
znalcem v oboru, a kromě přípravy dalších
zajímavých publikací umožní i ocenění těchto památek, jejich zařazení do majetku obcí
a především také doporučení na jejich šetrnou
opravu či údržbu.
Protože je Jilemnicko regionem nadmíru
kulturním, pokusili jsme se již podruhé požádat
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álu zelené hmoty
v regionu a zhodnoceny všechny možné způsoby zpracování.
Výstup z této studie a navrhované společné
řešení tohoto problému pro celý region budou
známy a prezentovány veřejnosti koncem roku
2010.
Doufáme, že se nám podařilo stručně
a přehledně shrnout celou naši činnost v loňském roce a přiblížit naši práci všem obyvatelům regionu Jilemnicko. Věříme, že i rok 2010
bude takto úspěšný, a že naše práce bude stále
více na očích a ku prospěchu nám všem, kteří
se rozhodli spojit své životy s krásným prostředím Západních Krkonoš.
Radka Soukupová
manažerka svazku

Tříkrálová sbírka 2010 v Poniklé
Již se pomalu stává tradicí, že v prvních
lednových dnech u našich bytů a domů zazvoní koledníci a ozve se píseň „My tři králové
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jdeme k vám…“. I letos se mnozí z nás
Počet
Obec
Výnos v Kč
s nimi setkali a měli možnost přispět
skupinek
do charitní pokladničky. Proto uváJilemnice
16
89.800,00
dím informace o výsledcích sbírky na
Jilemnicku: Výnos ze sbírky celkem
Víchová a Křížlice
3
20.837,00
– 203.526 Kč
Horní Branná
3
16.944,00
Jen pro zajímavost dodávám, že při
minulé Tříkrálové sbírce se v Jilemnici
Benecko
3
14.932,00
a okolních obcích vybralo 199.480,50
Jablonec
nad
Jiz.
3
14.305,00
Kč. V Poniklé tehdy chodily 2 skupinky, které vybraly 11.875 Kč.
Poniklá
3
12.828,00
Jménem České katolické charity
Mříčná
3
12.303,00
bych rád poděkoval vám všem, kteří
jste se na letošní sbírce podíleli. Přede- Rokytnice nad Jiz.
2
9.760,00
vším ochotným dárcům za štědrost i za
Peřimov
2
7.475,00
důvěru, vedoucím skupinek za obětavost, dětem, které zahrály tři krále za
Harrachov
2
4.342,00
odvahu a v neposlední řadě také rodipodílely:
čům, kteří se nebáli dopřát svým ratoE. Holubcová, N. Kohoutová, B. Tryzlestem ojedinělý zážitek a dobrý pocit z nepronová, M. Volejníková, M. a Š. Holubcovi, K.
marněného dne.
Hájek, M. Hančar, R. Kopecký a P. Votoček
Děti z ponikelské ZŠ, které se na sbírce

Děti z ponikelské ZŠ, které se na sbírce podílely.

foto: Miloš Holubec, ml.
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„koledovali“ v Poniklé, P. a K. Holcovi v Peřimově a V. Flandera v Jilemnici. Vedoucí skupinek: L. Kadavá, G. Novotná, R. Kopecký.
Doufejme, že příští rok se dají v Poniklé
dohromady alespoň 4 skupinky, které navýší
pravděpodobnost, že se koledníci dostanou ke
každému, kdo by rád přispěl.
Výtěžek sbírky bude použit na úhradu
nákladů spojených s činnostmi, které zajišťují:
Diecézní charita Hradec Králové (operativní pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás
i v zahraničí)
Oblastní charita Jilemnice (humanitární
sklad ošacení, občanská poradna, mateřské
centrum)
Ještě jednou velký dík a o Tříkrálové sbírce 2011 opět naviděnou!
Miloš Holubec ml.
Pozn.: K sepsání článku byly využity oficiální údaje
České katolické charity.

Slovo R. Kopeckého,
vedoucího jedné ze skupin koledníků:
„Rád se rozdělím o zkušenost být
vedoucím skupiny koledníků Tříkrálové
sbírky. K rozhodnutí chodit mně pomohlo vědomí, že budu chodit se synem,
který šel koledovat poprvé.
Příjemně mě překvapilo, jakým způsobem moje skupinka spolupracovala. Dalším překvapením pro mě byla
návštěva v domově s pečovatelskou
službou. Obyvatelé tohoto domova nás
poslouchali velice pěkně s úsměvem
a pozorností.
Dá se říci, že všude, kam jsme přišli,
bylo vidět potěšení, vlídnost a porozumění pro naše koledování.
Až do večera jsem si v mysli promítal
jednotlivé návštěvy a děkoval za to, že
jsem šel.“
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Modernizace mléčné farmy
v Poniklé
Na konci července roku 2009 se nám
podařilo započít rekonstrukci stájí na bezvazné ustájení, které je nezbytně nutné k dalšímu
provozu ekofarmy. První rekonstruovaná stáj
musela být nejdříve úplně vyprázdněna. Tomu
předcházelo zprovoznit stáj již několik let
prázdnou, kam bylo nutné přemístit celé stádo
krav. Náklady na její zprovoznění představovaly řádově několik set tisíc korun. Protože
jsme před čtyřmi lety přešli na obdenní svoz,
museli jsme zakoupit další chladicí zařízení
packo, abychom měli kapacitu pro dvoudenní
produkci mléka. Z velké části se musel opravit rozvod vody k napáječkám, zkompletovat
elektroinstalace a namontovat oběžný škrabák
na chlévskou mrvu. Kompletní servis dojícího
zařízení a chlazení mléka provedla odborná
firma. Všechny ostatní práce spojené se zprovozněním stáje byly prováděny při plném provozu našimi zaměstnanci.
Předmětem projektu byla modernizace
dvou vazných stájí pro ustájení 96 a 88 ks krav,
přístavba dvou venkovních krmišť, rekonstrukce hnojiště a vestavba dojírny. Změna
ustájení vazného na volné a vybudování plně
automatizované dojírny byla nutná především
z důvodu zlepšení podmínek pro produkční
skot, zkvalitnění produkce a zlepšení pracovních podmínek ošetřovatelů. Další výhodou
celkové rekonstrukce obou stájí je značná
úspora provozních nákladů, vyšší produktivita
práce, dosažení vyšší užitkovosti a tím i zvýšení konkurenceschopnosti celého chovu dojnic.
Rozpočtové náklady přesáhnou 15 mil. Kč bez
DPH. V rámci vyhlášeného titulu „Modernizace zemědělských podniků“ v Programu rozvoje venkova ČR jsme získali příslib na 50 %
dotaci. Bez této podpory bychom celý rozsah
prací z provozních prostředků nemohli zrealizovat.
Samotná rekonstrukce kravína probíhala
vcelku dobře. Měli jsme štěstí při výběru stavební firmy. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost, která s rekonstrukcí stájí tohoto typu
má velké zkušenosti.
Dle harmonogramu stavebních prací se
vybouraly krmné žlaby a hrazení vazného
ustájení. Středem kravína byla vybudována
hnojná chodba a po obou stranách lehací boxy.
Venkovní krmiště bylo přistavěno na jihovýchodní stěně stáje. Krávy tak mají po celých
24 hodin přístup k objemným krmivům.
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Jelikož je stáj chladnější, byly nainstalovány vyhřívané napájecí žlaby proti zamrznutí
v prostoru, který propojuje stáj s krmištěm.
V původní přípravně krmiv byla vybudována
čekárna pro dojnice a plně Auto Tandemová
dojírna Westfalia 2 x 5, která splňuje stále rostoucí požadavky na hospodárnost v mléčných
farmách. Každá dojnice musí být vybavena tzv.
číselným obojkem s čidlem. Dojnice vstupují
do dojících boxů a odchází z nich zcela nezávisle na ostatních boxech v dojírně. Výměna na dojících stáních je automaticky řízena
světelnými čidly. Hodnoty nádojů jsou ihned
ukládány do počítače. V počítačové evidenci
má každá dojnice založenou kartu, kam musí
být zootechnikem ukládány všechny veterinární a plemenářské úkony. V budoucnu počítáme
i s automatickým dávkováním jadrných krmiv
podle užitkovosti jednotlivé dojnice.
Kolaudace jedné stáje a dojírny proběhla
ještě do konce minulého roku. Za necelých pět
měsíců mohly být produkční krávy přemístěny
do zrekonstruované stáje. Koloběh problémů
ale neskončil. Jak pro ošetřovatele, tak i pro
zvířata tady bylo něco nového a neznámého.

Ostatní
Dojnice si musely zvyknout na jiné prostředí, změnu ve způsobu dojení a přístupu
k objemným krmivům. Lehké to neměli ani
ošetřovatelé. Museli se naučit obsluhu zařízení nové dojírny. Nahánět dojnice do čekárny
a dojících boxů si vyžádalo doušek nemalé
odvahy a velké opatrnosti. Práce přibyla také
krmivářům. Musejí mobilními prostředky
vyhrnovat hnůj, zastýlat a zakládat do krmného žlabu. Všem těmto patří velký dík a uznání. Poprat se s velkou neznámou právě v době
vánočních svátků nebylo jednoduché.
Rekonstrukci druhé stáje jsme započali
ihned po Novém roce. V současné době jsou
ukončeny bourací práce. Práce na stavbě
budou moci pokračovat v případě dodávky
technologie hrazení, nebo až to počasí dovolí.
Za pomoci nadšenců a obětavých zaměstnanců jsme to zvládli a udělali další krok
k tomu, aby chov mléčného skotu v naší obci
nezanikl. Nedokáži popsat a vyjádřit slova
díků všem, co se na tom podílí.
Alena Vondrová
předsedkyně HD Krakonošův ranč

V původní přípravně krmiv byla vybudována čekárna pro dojnice a plně Auto Tandemová dojírna
Westfalia 2 x 5, která splňuje stále rostoucí požadavky na hospodárnost v mléčných farmách.

foto: Alena Vondrová
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využít ve svůj prospěch, dále pracovní a osobNa Liberecku se rozjíždí projekt
nostní diagnostika a v neposlední řadě rekvalifikační kurzy a řízená praxe v konkrétních
S rodinou na trhu práce
firmách.
Rekvalifikační kurzy jsou koncipováTento projekt byl zahájen v září loňského
ny tak, aby si účastníci prohloubili znalosti,
roku a bude po jedenáct měsíců nabízet uchadovednosti a návyky, nutné pro výkon zaměstzečům a zájemcům o zaměstnání, pečujícím
nání. Mají možnost vybrat si kurzy zaměřené
o děti do patnácti let, možnost zlepšit své
na práci na PC pro začátečníky či pro pokrošance na uplatnění na trhu práce. Realizátočilé. Bez počítačové gramotnosti se v dnešní
rem projektu financovaného z Evropského
době prakticky nedá na pracovním trhu obstát.
sociálního fondu prostřednictvím OperačV nabídce jsou samozřejmě i odborné rekvaního programu Lidské zdroje a zaměstnalifikace: administrativní pracovník, základy
nost a státního rozpočtu České republiky je
podnikání, holičské a kadeřnické práce, pečoÚřad práce v Liberci ve spolupráci s dodavatelka v sociálních službách, případně i dalvatelem služeb, občanským sdružením Most
ší obory podle konkrétní potřeby pracovního
ke vzdělání.
trhu.
„Osoby pečující o děti do patnácti let
Lektoři se během kurzů budou věnovat
představují nezanedbatelnou část uchazečů
každému z účastníků také individuálně, navíc
o zaměstnání. Tato cílová skupina je při hlebudou zřízena čtyři kontaktní místa – v Liberdání zaměstnání určitým způsobem znevýhodci, Jablonci nad Nisou, Semilech a České Lípě,
něna a cílem projektu je podat účastníkům
kde bude účastníkům projektu k dispozici konpomocnou ruku v návratu na trh práce. Jsme
taktní osoba, která jim bude schopna kvalifikopřesvědčeni, že připravené projektové aktivity
vaně poskytnout potřebné informace, a budou
doplní nebo rozšíří znalosti a dovednosti cílozde mít také přístup k počítači pro vyhledávávé skupiny, která je využije ve své další proní pracovních příležitostí na internetu, sepsáfesní kariéře,“ uvedla ředitelka Úřadu práce
ní životopisu a podobně. Veškeré projektové
v Liberci Kateřina Sadílková.
aktivity jsou hrazeny z Evropského sociálního
Realizátoři počítají s tím, že projektem
fondu prostřednictvím Operačního programu
v průběhu téměř celého roku projde na 240
Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozosob. Celý projekt je rozložen do několika
počtu České republiky, navíc po dobu účasti
bloků tak, aby byla zajištěna co největší efekna aktivitách poradenství a při rekvalifikaci
tivita a přínos pro každého jednotlivce. Jednou
budou mít účastníci hrazeny také náklady na
z aktivit je skupinové poradenství, jehož hlavhlídání dětí.
ním cílem je motivovat a aktivizovat účastníky
„Cílem projektu je především vzdělávat
k uplatnění na trhu práce, pomoci jim uvědorodiče s ohledem na fakt, že se navracejí do
mit si své schopnosti a dovednosti, a umět je
práce, mnohdy po několikaleté pauze. Aby
našli v dnešní době odpovídající
uplatnění, je nutné tuto mezeru zaplnit kvalitním vzděláním. Manažeři
Mostu ke vzdělání, kteří mají bohaLubomír Vlach
té zkušenosti s realizací obdobných
koordinátor projektu
programů, nabízejí v rámci projektu
„S rodinou na trhu práce“ pomocS rodinou na trhu práce v Libereckém kraji
nou ruku všem rodičům, kteří se
eͲmail: vlach@mostkevzdelani.eu
rozhodnou do něj vstoupit,“ doplnil
Tomáš Hájek, předseda občanského
mobil: +420 732 425 425
sdružení.

kontaktní adresa: Bítouchovská 1, Semily
www.srodinounatrhuprace.cz
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TZ Občanského sdružení Most ke
vzdělání

Opravy elektroinstalací vozidel
Montá centrálních zamykání - alarmĤ
Opravy motorĤ, výmČna a nastavení ventilových rozvodĤ vech typĤ vozidel
Renovace ventilĤ + ventilových sedel
OetĜení spodkĤ + dutin vozidel

x BČné ND na skladČ
(akumulátory, brzd. desky, výfukĤ, Ĝídících þepĤ, filtrĤ vech typ vozidel, atd.)
x Výroba brzdových trubek na míru
x Montá taných zaĜízení na vechny typy vozidel s certifikátem
x Optické seĜízení svČtel
x Geometrie

x
x
x
x
x

x Autoklimatizace - vekerý servis nejmodernČjí technologií ( plnČní, výmČna , þitČní,opravy )
x Renovace brzdových kotouþĤ, bubnĤ
x Autodiagnostika

x Opravy silniþních vozidel vech znaþek prodej náhradních dílĤ na vechny typy vozidel
x Prodej autokosmetiky a olejĤ AGIP
x PĜíprava vozidel na STK zajitČní STK a EMISÍ

Poniklá 171
Tel:736 540 151 604 589 780
email: pavelpaska@seznam.cz , www.autopaska.webnode.cz

Pavel Paska a syn

Autodílna

Pod horami - leden - únor
Inzerce

Inzerce
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Pod horami - leden - únor

Inzerce

Hledáme pomocnici v péči o osobu se sníženou soběstačností a schopností zvládat péči o sebe na 2 hodiny denně v Poniklé. Odměna dohodou.
Tel.: 723 594 538, 608 023 854

PRODEJ CHOVNÉ DRģBEE
/z veterinárnČ kontrolovaných chovĤ, které zaruþují kvalitu a vysokou uitkovost/
trasa þ.76 Víchová nad Jizerou

x 12h Jilemnice x 13h Víchová nad Jizerou /pĜed Potou/
x 13,30 Poniklá /parkovitČ u kostela/
x 14h Jablonec nad Jizerou /na námČstí/
x 14,30 Rokytnice nad Jizerou /dolní nám. vedle Tesca/
x 15,30 Vysoké nad Jizerou /na nám./ x 16,30 elezný Brod /mČst.trnice/

Prodej 16.4.2010 pĜi objednání 10ks > 1 kuĜice ZDARMA !!!
KuĜice þerné, þervené, bílé /nesou bílá vejce/

stáĜí: 18týd. cena:

150,-Kþ

Prodej 15.6.2010 pĜi objednání 10ks drĤbee - Nutrimix ZDARMA!

/vitamínový a minerální pĜípravek pro zdárný rĤst drĤbee/
KuĜice þerné, þervené
stáĜí: 14-18týd. cena: 130-150,-Kþ
Kaþeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,-Kþ
Moularden /kĜíenec pimová+peking.kachny/
1-3týd.
60-80,-Kþ
Kaþeny barbarie /husokaþeny/
1-3týd.
90-110,-Kþ
Husy /bílé/
1-3týd.
130-150,-Kþ
Husy /landeské/
1-3týd.
130-150,-Kþ
KrĤty /kanadské irokoprsé brojlerové/
6-8týd.
250-290,-Kþ
DrĤbe, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Praská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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