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Jednání obecní rady za období
květen – červen 2018
Vážení ponikelští sousedé,
i v letním vydání Pod horami Vám přinášíme souhrn toho
nejdůležitějšího, o čem jsme diskutovali na jednání obecní rady.
Rada obce schválila předložení
žádosti o dotaci do Dotačního fondu
Libereckého kraje, programu 8.5 Podpora předcházení vzniku odpadů,
jejich opětovného použití a podpora sběru a využití bioodpadů,
dotace bude v případě schválení
použita na pořízení klecí na pytle
s odpadem k vybraným sběrným
místům po obci (celkem 5 stanovišť).
Námi odhadované celkové náklady projektu činí 182 400 Kč, z toho
požadovaná dotace 120 000 Kč.
Rada obce obdržela informaci
o schválení dotace ve výši 1 111 940,43
Kč na projekt „Přepojení stávající lokální ČOV na st. p. č. 199/5 k. ú. Přívlaka
na obecní ČOV“ z Fondu ochrany
vod Libereckého kraje. V návaznosti
na tuto informaci rada schválila vypsání veřejné zakázky na tuto akci,
v termínu pro předkládání nabídek
byly doručeny celkem 2 nabídky
uchazečů, jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny bez DPH.
Nejvýhodnější nabídkou byla radou
schválena nabídka uchazeče 1. jizer
skohorská stavební společnost s. r. o.
Hodkovice nad Mohelkou, celková nabídková cena bez DPH 1 814 794,92 Kč.

Téměř šokující zprávou byla
pro radní informace Ministerstva
pro místní rozvoj, že z důvodu navýšení
alokace u výzvy č. 46 došlo k uspokojení náhradních projektů pod čarou,
mezi kterými je i ponikelský projekt
„ZŠ Poniklá – zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro základní
vzdělávání“. Projekt o celkových
nákladech 27,5 mil. Kč s celkovou dotací téměř 21 mil. Kč byl tímto navržen
k financování a obec tuto nabídku
s díky přijala. Na co se tedy mohou
v brzké budoucnosti naše děti těšit?
Dojde na tolik let připravovanou
přístavbu ke sportovní hale (v ní
vznikne sociální zařízení, v přízemí odborná učebna a kabinet, v patře pak
multifunkční sál), k výstavbě výtahové
šachty za budovou ZŠ, ke kompletní rekonstrukci chodeb v ZŠ, k modernizaci
4 odborných učeben v současné ZŠ,
k úpravě ochozu a zadního vstupu
do tělocvičny a k úpravě zadního
školního dvora. V současné době
intenzivně spolupracujeme na dopracování projektových dokumentací
a položkových rozpočtů, které budou
podkladem pro veřejnou zakázku,
dokončení realizace tohoto projektu
plánujeme nejpozději do září r. 2020.
Příjemně strávené letní měsíce
Vám za celou obecní radu přeje
Petra Novotná, místostarostka
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OBECNÍ HLÁSNÝ
Škola
Svých několik postřehů k „věcem ponikelským“ nemohu začít jinak, než sdíle
ním obrovské radosti z dotačního štěstí, které se na nás usmálo. Už jsme s tím
nepočítali, ale nakonec nám na rozsáhlou úpravu školy přispěje stát více než
20 mil. Kč! Rok a půl od podání žádosti tedy víme, že se můžeme pustit do projektu v původně zamýšlené velkorysé podobě. Kromě přínosu pro školu, která
získá moderní učební prostory a zázemí odpovídající 21. století, si na své přijde
i širší veřejnost. Pro pořádání společenských akcí, nebo třeba i jen návštěvu
dětského hřiště na návsi, vzniknou v přízemí přístavby veřejné toalety. A školní
multifunkční sál se stupňovým hledištěm a pohodlnými křesly poslouží zároveň
jako veřejný kulturní prostor – klubové kino či divadlo pro cca 60 diváků. Možná
je trochu paradoxní, že právě naše miniaturní škola získá takovou částku na svoji přístavbu a omlazení. No ale vymlouvat to Evropské unii nebudeme a chytáme tuto jedinečnou příležitost za pačesy!

Bytové domy
V červnu dokončila firma pana Horáčka zateplení bytového domu čp. 204
(obřadní síň), společně s ním došlo i k drobným úpravám interiéru obřadní
síně. Akce výměny oken a zateplení čp. 204. a čp. 307 (Cementárna) je tak
až na drobné formální náležitosti
dokončena. Zbývá již jen provést
úpravy společných chodeb (linoleum, dlažba, výmalba), což
se za účasti místních živnostníků
a obecní čety provede ještě letos.
Další v pořadí na větší investice
jsou v dalších letech dle schvá
leného dlouhodobého harmonogramu domy čp. 262 - vila (isolace, okna) a poté čp. 54 + 55
Bytový dům čp. 204
– pošta (isolace, okna, zateplení).
U čp. 60 (Škvárovna) naopak počítáme s postupným ukončením všech nájemních smluv. Z devíti bytů jsou již dnes tři neobsazeny a jeden další bez smlouvy.
Vzhledem k technickému stavu budovy nemá cenu bavit se o nějakých drobných opravách. Dojde-li k demolici a nahrazení domu za např. parkoviště, nebo
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bude-li na daném místě postaven de facto dům nový, to už je spíše otázka
pro další zastupitelstvo…

Běžecká dráha
V červnu byla také dokončena a předána běžecká tartanová dráha na fotbalovém hřišti. Firma Linhart stavbu provedla v domluveném harmonogramu
a za vysoutěženou cenu. Rozdíl v kvalitě tréninkových možností hasičů a sportovního vyžití školáků (a nejen jich) asi nejlépe ilustrují přiložené fotografie
„před“ a „po“. Vedle běžecké dráhy je nový sektor pro skok do dálky, jakož
i prostor pro další sporty a hasičskou útočnou základnu. A přidám perličku
o šéfovi obecní čety – Tomáši Bondovi Klikorkovi. Tartanový povrch je po svém
zhotovení náchylný na poškození, nikdo na něj nesmí do zatvrdnutí vstoupit.
A tak pan Klikorka, kterému opravdu hodně záleželo na kvalitě provedení, nocoval dvě noci přímo na hřišti a držel tam stráž. Děkuji a smekám, uhlídal!

„Před”

„Po”

Koupaliště
Spíše drobnější, ale potřebné úpravy proběhly na začátku sezóny na koupališti
Homole. Rekonstrukcí prošel vtokový odkalovací objekt (což významně snížilo
nátok jemného kalu z potůčku do koupaliště). Upravené jsou obě klouzačky
– dospělácká získala v dílně pana Matouše u Krakonošova ranče nový laminátový povrch a dětská je úplně nová. Některá další drobná vylepšení pak budou
probíhat ještě během léta. Nájemce bufetu, pan Čížek, pak zhotovil zastřešení
parketu. Voda je čistá, ceny lidové, přijďte se smočit…

Územní plán a chodníky
A aby zase nevypadalo vše tak růžově, zmíním se pro vyváženost také o dvou
(a přitom tak důležitých) úkolech, na nichž se nám termíny ošklivě prodlužují.
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Chodníky u I/14 naráží na nutnosti přepracovávání dokumentace v kombinaci s totální vytížeností projektantů liniových staveb. Změna územního plánu
se zase potýká s různými výklady legislativy v různých krajích a zaneprázdněností
pověřených úřadů. Je to boj… U chodníků nicméně k územnímu řízení zbývá již
jen krůček. A pro územní plán platí alespoň mírně útěšné, že lze ještě stále
podávat z Vaší strany návrhy na jeho změnu. Jen nemít velké oči…

Kompostéry
Více než sto domácností se letos přihlásilo k možnosti (zatím teoretické)
získat zdarma domácí kompostér. Vzhledem k logicky se množícím dotazům
žadatelů připomínám, že případně budeme kompostéry rozdávat příští rok,
dříve než na podzim totiž stejně nebudeme vědět, jak jsme se žádostí dopadli…
Pokud by se někdo, kdo si zatím žádost o kompostér na obci nepodal, rozmyslel,
ještě má šanci. Několik kusů kompostérů o velikosti 650, 1000, 1400 a 2000 litrů
jsme do žádosti o dotaci připsali navíc. Případně se tedy obraťte na (Hajek@
ponikla.cz, 603 569 389 – T. Hájek). Nu a my všichni budeme společně ještě
nějakou dobu čekat, zdali nám na příští rok bude naděleno.

Dlabolovo koleno a I/14
Dlabolovo koleno v Nové Vsi narovnáno! ŘSD dokončila svoji desítky let odkládanou akci. Nové přímé přemostění Roudnického potoka zkrátí motoristům
cestu v průměru o 40 metrů. Takže děkujeme, jsme za to rádi a budeme jen
doufat, že se motoristé na mírném oblouku příliš nerozjedou, číhají na ně totiž
vzápětí celkem zrádné zatáčky… (A teď jen taková legrace: Při stávající hustotě
provozu a ve stávajících cenách by se dvacetimilionová investice daňovým
poplatníkům měla vrátit jen na úspoře paliva a maziva zhruba za sto let.
A k tomu jako bonus komfort jízdy a úspora času - k nezaplacení! A no jasně,
za sto let bude doprava úplně jiná a benzín jen v učebnicích dějepisu…)
Rozsáhlou rekonstrukcí prochází silnice z Poniklé do Jablonce nad Jizerou. Semaforů, bagrů, hlučících vrtných souprav a dalších nepříjemností si tu
v následujících několika letech užijeme dosyta. Z těch příjemnějších důsledků
této stavby by se nás ještě letos měla týkat rekonstrukce autobusových za
stávek „Poniklá, Pošta“ včetně zálivů a tarasů.

Sousedství
A já tento způsob mravouky moc nemusím, ale když už jsem byl k nějakému
apelu v našem zpravodaji tolikrát vyzván, tak to zkusím (byť vím, že to bude
zejména „přesvědčování přesvědčených“). Totiž, nemálo obyvatel našeho
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čarokrásného údolí by si rádo plně vychutnalo božský klid tohoto požehnaného
koutu země, pročež si myslí, že alespoň v neděli bychom se měli snažit o trochu
klidu… Leccos se dá udělat v sobotu. Práce není zajíc, neuteče! No a potom tu
máme apel na nestřídmé konzumenty alkoholu – ono to totiž takto v poledne
„za plného provozu“ nevypadá zrovínka moc libě, když už toho má někdo plné
kecky. A ne každý chce nuceně „spoluslavit“ s těmi, kteří si života dopřávají
plnými (lihovými) doušky. I pít by se mělo umět… Ták a teď už to všichni víme!
A abych zakončil něčím příjemnějším, popřeji Vám krásné klidné léto,
alespoň trochu osvěžujícího volna a hodně upřímné radosti ze života.
Tomáš Hájek, starosta

Vítání občánků
Dne 12. 5. 2018 jsme přivítali naše nejmladší občánky: Miroslavu Adélu
Novákovou, Klaudii Hančovou, Šimona Matějku a Antonína Hlídka.
Věříme, že jim u kolébky stály jenom hodné sudičky, nebo že alespoň měly
poslední slovo. Našim nejmenším sousedům přejeme to nejdůležitější radost ze života.
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Vyrovnání „Dlabolova kolena“ krok za krokem
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Pohádkový les
I letos se téměř tři sta dítek přišlo
trochu bavit a trochu bát do pohádkového lesa. I letos je přivítaly postavičky
tradiční i nové. I letos jsme do posled-

ní chvíle přemlouvali kouzelné bytosti,
aby k nám přišly. I letos to bylo těžší
než vloni.

No ale nakonec to dopadlo docela dobře, jako v každé pohádce...
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Jenom začínáme mít pocit, že už je zabezpečení takovéto akce vážně
na hranici našich možností, bez několika desítek dobrovolných spolupořadatelů
to zkrátka dohromady nedáme. Abychom zaplašili myšlenky na nějakou re
dukci této tradiční akce, pojďme si již nyní slíbit, že nám ani napřesrok nebude
lhostejná. Zkuste si, prosím, sobotu 22. června 2019 poznamenat do svých
diářků. A kdybyste náhodou nevěděli, jak a s čím by bylo možné pomoci, tuze
rádi Vám na OÚ poradíme! Uplatní se každý.
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Zasedání zastupitelstva obce Poniklá
V obecním zpravodaji otiskujeme jen
výběr důležitých pasáží oficiálního zápisu
(ten je v úplnosti k dohledání na elektro
nické úřední desce nebo na OÚ). Není-li
uvedeno jinak, bylo hlasování jednomyslné.
23. zasedání ZO proběhlo 7. června
2018 od 18:00 hod. a bylo zahájeno
v 18:05 hod. starostou Tomášem Hájkem
za přítomnosti 9 zastupitelů, (omluveni: S. A.-M. Fišerová, S. Václavíková,
P. Plichta, J. Urík, J. Jón, J. Čížek – dorazí
později) a 5 hostů z řad veřejnosti. Starosta konstatoval, že zápis z 22. zasedání
byl pořízen a ověřen, zastupitelstvo bylo
řádně svoláno a v počtu 9 zastupitelů je
usnášeníschopné.
Zpráva o činnosti Rady obce Poniklá
Místostarostka obce Petra Novotná informovala zastupitele o důležitých rozhodnutích Rady obce Poniklá a o průběhu
přípravy a uskutečňování investičních akcí
obce.
18:10 příchod J. Čížek, počet zastupitelů
10.
Diskuse:
Bez připomínek.
Rozpočtová změna č. 2/2018
Získaná dotace na pečovatelskou službu
je na rok 2018 zatím celkem 280 000,Kč, předpoklad schváleného rozpočtu byl
250 000,- Kč. Rozpočtová změna tedy řeší
rozdíl těchto částek.
Diskuse:
Bez připomínek.
usnesení č. 226:
ZO Poniklá schvaluje rozpočtovou změnu
č. 2/2018:
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navýšení příjmů rozpočtu o 190 480,00 Kč,
navýšení výdajů rozpočtu o 190 480,00 Kč.
Žádost o dotaci na hasičskou cisternu
Hlavním zásahovým vozidlem naší
hasičské výjezdové jednotky je cisterna
LIAZ 101.860.CAS25, rok výroby 1980.
Zakoupena byla od obce Průhonice
v roce 2015. Koupě i rekonstrukce byla
podpořena dotací Libereckého kraje.
Na žádost výjezdové jednotky se předkládá
zastupitelstvu obce k uvážení výhledová možnost zakoupení nové cisterny
se zapojením sdružených prostředků
obce, Ministerstva vnitra ČR a Liberec
kého kraje. Vzhledem k systému bodování
žádostí o dotaci je téměř vyloučeno získat
ji na první pokus. (Za opakované pokusy
v dalších letech se přičítají body a až tam
je úspěch reálnější.)
Stručně k dotačnímu titulu:
Pořízení
cisternové
automobilové
stříkačky
Ministerstvo vnitra vyhlásilo pro rok 2019
dotační program pro získání účelových
investičních dotací pro jednotky sboru
dobrovolných hasičů obcí na pořízení
cisternových automobilových stříkaček.
Základní parametry dotačního programu:
• Výše dotace při pořízení nové CAS může
dosáhnout až 70 % nákladů, maximálně
však 2,5 mil. Kč.
• Žádosti jsou přijímány do 30.6.2018,
předpokládaný termín vyhodnocení
žádostí 30.9.2018.
• Hodnocení žádostí o dotaci provádí
HZS kraje dle stanovených kritérií jako
je například velikost obce, počet zásahů,
vybavenost jednotky, počet podaných
žádostí bez přerušení…
• V případě schválení dotace musí

POD HORAMI
příjemce dotace zaslat žádost o registraci,
a to do 30.4.2019 (schválení technických
podmínek požární techniky), po vydání
registrace lze zahájit výběrové řízení.
Po uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem příjemce dotace požádá o vydání
Rozhodnutí o poskytnutí dotace (k žádosti
přiloží smlouvu s dodavatelem, usnesení
zastupitelstva o zajištění vlastních zdrojů).
Další spolufinancování je možné v případě
úspěšných žadatelů z MV z dotačního programu Podpora jednotek požární ochra
ny obcí Libereckého kraje. Maximální
výše dotace zde činí až 60 % nákladů,
maximálně však 1 mil. Kč.
Diskuse:
Bez připomínek.
usnesení č. 227:
ZO Poniklá schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení cisternové automobilové
stříkačky do dotačního programu Mi
nisterstva vnitra ČR.
Stanovení počtu zastupitelů pro další
funkční období
Pro obec naší velikosti je přípustno stanovit počet zastupitelů lichou číslovkou
v rozmezí 7 – 15. Pouze počet 15
zastupitelů však umožňuje ustavit radu
obce, pročež navrhuji zachovat tento
chvalný výdobytek místní zastupitelské demokracie setrváním na počtu 15
zastupitelů i pro další volební období.
Diskuse:
Bez připomínek.
usnesení č. 228:
ZO Poniklá stanovuje pro volební období
2018 – 2022 počet členů Zastupitelstva
obce Poniklá na 15 zastupitelů.
Diskuse
J. Čížek: Mluvil jsem s panem starostou

květen–červen 2018
o vyhlášce o zákazu konzumace alkoholu
na veřejných prostranstvích, zda by bylo
možné tuto vyhlášku schválit i v Poniklé.
Pokud občany v 10 hodin dopoledne otravují opilci, není to pěkná vizitka obce.
T. Hájek: Nepřipadá mi rozumné takovou
vyhlášku přijímat principiálně. Vymaha
telnost vyhlášky je také jiná v obci, kde je
městská policie a např. u nás. Mohu rozeslat zastupitelům upravený návrh takové
vyhlášky a umožním Vám, zastupitelům,
abyste návrh na její schválení případně
předložili. J. Paulů: Příprava takové
vyhlášky představuje spoustu práce, spíš
si řekněme, kolik zastupitelů by návrh
podpořilo, ať neděláme zbytečnou práci.
(Pozn. zapisovatelky: v následné disku
si se nikdo další pro přijetí podobné
vyhlášky nevyslovil).
J. Kubín: Jak to vypadá s realizací rekonstrukce cest? T. Hájek: Na Jilmu
se připravují podkladní vrstvy, oprava
cesty za Klárou bude následovat. Z dalších
akcí: Tartanová dráha je hotová, budeme
přebírat stavbu, zateplování objektů čp.
307 je až na drobné nedodělky hotové,
u čp. 204 se pracuje na poslední straně.
Dlabolovo koleno by mělo být hotovo
do konce června. V rámci napojení Dlabo
lova kolena vyfrézuje ŘSD silnici směrem
k Mladkovu a položí balenou.
J. Čížek: Byl dělán průzkum na mo
stu Na Mejtě, plánuje se jeho oprava?
T. Hájek: Kraj projektuje větší opravu
mostu, letos a příští rok jsou plánovány
projekční práce a schvalování. Nicméně je
třeba to brát s rezervou, neboť k existenci
našich sítí na mostě jsem se vyjadřoval již
potřetí.
D. Šír: Je počítáno se sekáním obecních
pěšin? T. Klikorka: Sečeme průběžně.
Zasedání bylo ukončeno v 18:49 hod.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Jubilea květen - červen 2018
94 let
Drahomíra Harcubová
75 let
Lidmila Kadavá
Viera Huderová
Zdeňka Farská
70 let
Zdeněk Zemánek
Miroslava Pacholíková
Bohumil Klikorka

Zlatá svatba- 50 let
Anna a Eduard Huškovi
Úmrtí květen – červen 2018
Zdeněk Borde
Narození květen – červen 2018
Natálie Pavlíčková
Klaudie Knechtelová
Anita Dobiášová
Václav Fejfar
Miroslav Skalský
Adam Reichstein

Zlatá svatba - Anna a Eduard Huškovi

14

květen–červen 2018

POD HORAMI

KNIHOVNA
Příznivci obecní knihovny,
z důvodu vylepšení knihovny bude od 20. července ZAVŘENO. Nové otevření
bude zveřejněno na www.knihovnaponikla.webk.cz a na stránkách obecního
úřadu. Půjčovat si můžete ještě 17. července mezi 16-18 hod.
Ludmila Višňáková

NOVÉ KNIHY
Pro děti
Co má vědět správný Čech

Michal Vaněček

Bajky z farmy zvířat

Michal Vaněček

Detektivové a narozeninový případ

Zuzana Pospíšilová

Skřítek Permoníček

Monika Nikodémová

Tajemství jedné knihovny

Eva Dolejšová Štíbrová

Pro dospělé
Když Anna zmizela

Alex Lake

Císařská vyhlídka

Hana Marie Körnerová

Dlouhá cesta

Hana Marie Körnerová

Kočár do neznáma

Hana Marie Körnerová

Třetí přístav

Hana Marie Körnerová

Utajená sestra

Diane Chamberlain

Saturnin

Zdeněk Jirotka

Za zavřenými dveřmi

B. A. Paris

Hadrový panák 2 - Loutkář

Daniel Cole

Žádosti o prodej obecních pozemků
Žadatel: Kredit centrum, s.r.o.
Pozemky: st. 696/2 a 404/9 v kú Poniklá 404/9
Žadatel: David Řehořek a Andrea Řehořková
Pozemky: 318 a 323/2 v kú Přívlaka
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Konec školního roku se nesl v duchu sportovních i vědomostních
úspěchů. Tím zřejmě nejvýraznějším
je účast žákyně 9. třídy Kateřiny Ho
lubcové v ústředním kole Olympiády
v českém jazyce. Po celý týden zápolila
s dalšími 30 nejlepšími češtináři z celé
republiky, a ačkoli to na vyhlašovanou
desítku nestačilo, Kaččin sloh „Stará
škola“ byl přede všemi prezentován jako jeden z nejlepších. Takový dílčí úspěch jistě potěší a dodá
sebevědomí do dalších ročníků.
Vedle Kačky nám velikou radost
udělaly také dvě další žákyně, které
se ve svých silných disciplínách probojovaly do krajských kol. V Biologické
olympiádě postupovala z 1. místa

květen–červen 2018

v semilském okrese do Libereckého
kraje Maruška Havajíková z 8. třídy.
V nabité konkurenci obsadila krásné 5.
místo. Klárka Pajerová již mnohokrát
předvedla, že je nadaná sportovkyně.
V Atletickém trojboji s Adamem
proklouzla až do krajského finále,
kde se jen těsně nevešla do první
desítky a skončila na 11. místě.
Opomenout nelze ani Voj
tu Holubce, který ve sportu
předvádí standardně skvělé výkony.
Na Olympiádě dětí a mládeže vybojoval
hned 3 cenné kovy. V běhu na 60 metrů
skončil druhý a ve skoku do výšky třetí.
Byl rovněž součástí úspěšné štafety
na 4x60 metrů, která získala bronz.
Lucie Kubátová

STARÁ ŠKOLA (oceněný sloh Kateřiny Holubcové)
Rodičům už se nelíbilo bydlet ve městě, a tak koupili dům na venkově. Dnes se
stěhujeme. Mám z toho smíšené pocity. Nevím, jestli se mám bát nebo se těšit.
Konečně jsme tam dorazili. „Tak toto je náš nový domov,“ řekl tatínek a ukázal
na starou budovu. Prohlížela jsem si ji nedůvěřivým pohledem. Pozastavila jsem
se nad nápisem na zdi. „Základní škola?!“ četla jsem. Tatínek je povoláním učitel.
Trochu se pousmál a řekl: „Jedná se o krásnou stavbu z první poloviny 18. století
s dlouhou a zajímavou historií.“
Vzal klíče, aby odemkl dveře. Zámek byl poněkud zaseklý, a tak v něm
zaskřípalo, když táta otočil klíčem. Rodiče svou dobrou náladu neztráceli.
Na každou věc, která nebyla úplně v pořádku, říkali jen: „To spravíme.“
Rozhodla jsem se, že prozkoumám všechny místnosti a vyberu si jednu
pro svůj pokoj. Na půdě jsem nalezla hromady učebnic. Nejvíc mě zaujala jedna
zamčená místnost. Půjčila jsem si od otce svazek klíčů. Jeden přece musí být
od těchto dveří. Samozřejmě to byl až ten poslední.
Vešla jsem dovnitř. Stála jsem uprostřed malé místnosti. Domnívám se, že
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sloužila jako vyučovací třída. V čele byla umístěna tabule a katedra pro učitele.
Ve středu stálo několik řad lavic, které se mi zdály docela nízké. Na zdech visely
naučné plakáty. V rohu místnosti byla knihovna s mnoha knihami. Vše dohromady tvořilo dokonalou ukázku, jak dříve vypadala školní třída.
Asi kolem osmé hodiny večer jsem šla spát. Snila jsem o postupu na ústřední
kolo OČJ. Najednou mě však probudil nějaký šramot. Zvuk přicházel z chodby,
tak jsem se tam šla podívat. Nemohla jsem uvěřit svým očím. Před sebou jsem
spatřila téměř průhlednou postavu muže. Trochu mě vyděsil, ale na druhou
stranu mě zajímalo, kdo to je. Vydala jsem se za ním. „Stůj, pacholku! Navrať
mi mou třídní knihu!“ volal na mě rozzuřený duch. Já jsem netušila, o čem to
mluví. „Nedělej ze sebe neviňátko! Já vím, že společně s tvými spolužáky jste ji
ukryli. Já tu teď musím bloudit po škole, dokud ji nenajdu. Už zde žiji přes sto let,“
dodal muž. Z jeho vyprávění jsem pochopila, že je to učitel. „Pomohu vám hledat
a osvobodím vás!“ řekla jsem odhodlaně. Duch se na mě překvapeně podíval
a zmizel.
Asi po týdnu přehrabování v učebnicích se mi zadařilo. Našla jsem třídní knihu. Večer jsem se setkala s duchem, abych mu předala svůj nález. „Děkuji ti. Já
už jsem ztrácel naději na svobodu, ale ty jsi mě zachránila,“ řekl učitel. Rozloučili
jsme se a on se rozplynul.
„Bude se mi stýskat,“ šeptla jsem. Byla již tma a nastalo hrobové ticho.

SBÍREJ BODY
A VYBER SI CENU
To bylo moto letošní celoškolní
soutěže Body – Master. Žáci po celý
rok sbírali body za různé aktivity, aby
se z nich nakonec stali ti praví mistři.
Průběžně mohli na nástěnce sledovat svá konta a porovnávat je
se svými spolužáky. Neboť čím více
dosažených bodů, tím větší šance
na výběr zajímavější ceny. Body
se připisovaly i za sběr starého papíru, což se teď v závěru roku projevilo
na papírem zcela zaplněném vestibulu. Jen těžko jste se probojovali mezi záplavou krabic ke schodišti!
Konečně nastal den D. Všichni žáci, kteří získali alespoň 50 bodů, mohli
získat jednu z mnoha lákavých cen. Vybírat si začal žák s nejvyšším počtem
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bodů, následovali ho
další soutěžící podle stavu konta. Pro nás učitele
bylo velkým překvapením,
že někteří žáci dávali
ve výběru přednost bublifuku, hopíku či čokoládě
před hodnotnějšími cenami. Ale byla to každého
svobodná volba. Hlavně
že z toho měli radost.
A kdo se zapsal
mezi
nejúspěšnější?
Na prvním stupni zvítězila
Nikolka Jindřišková s 585 body,
2. místo obsadila Klárka Pajerová
a 3. mistrem se stal Adam Vrbata.
Na druhém stupni kralovala Kačka
Holubcová s rekordními 862,5
body, výborní byli i Kačenka Jandurová, Maruška Havajíková a Honzík
Tomíček. Ti získali přes 400 bodů.
Téměř všichni žáci odcházeli
na konci školního roku s pěknou cenou v ruce. A to byl náš cíl! Touto
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soutěží jsme se snažili děti motivovat
k lepším studijním výsledkům, podporovat je v mimoškolních činnostech,
ve sportu, vést je k pořádku, k pomoci
druhým, ale i k zapojování se do akcí
školy i obce. A to se nám, myslím,
podařilo. Tak teď už jen zasloužený
odpočinek, abychom se v září mo
hli pustit do nového kola soutěže.
Alena Stránská

POD HORAMI
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FOTOSOUTĚŽ

Do posledního kola fotosoutěže
v tomto školním roce se přihlásilo jen
5 fotografů a fotografek. Jejich úkolem
bylo zachytit přírodní živly ve své síle. To
se nejlépe podařilo Kateřině Holubcové
z 9. třídy a Terezce Morávkové z 5. třídy,
které s velkým náskokem utekly ostatním.

1. místo Kačka Holubcová

VÝLET DO VODĚRAD

V týdnu od 29.5. do 1.6. jsme se vydali na výlet do Voděrad u Malé Skály.
Naším hlavním cílem byla návštěva
nedalekých zřícenin hradů Frýdštejn
a Vranov, ale poznali jsme i mnohá
další zákoutí Českého ráje. Ve volných
chvílích jsme hráli hry v táboře, malo

2. místo Terka Morávková

vali a batikovali trička a nechyběla
ani pořádná diskotéka. Paní kuchařky
nám vařily skvělá jídla, a tak nám
opravdu nic nechybělo. Všichni jsme
si to skvěle užili a litujeme pouze
toho, že ty čtyři dny tak rychle utekly.
Lucie Kubátová

Rozhledna Kopanina
Ve středu ráno po snídani jsme si vyzvedli u paní kuchařky balíček na oběd
a na svačinu a vyrazili jsme celá škola na výlet na hrad Frýdštejn.
Cesta nám rychle ubíhala. Hrad jsme si společně prohlédli a pak jsme se naobědvali.
Po obědě se nás pan učitel zeptal, kdo chce jít ještě na rozhlednu a překvapivě
se přihlásily ty největší lemry. A tak jsme se rozdělili. Většina šla zpět do kempu a nás
5 lenochodů vyrazilo na rozhlednu Kopanina. Cesta vedla neustále do kopce a všichni
jsme dostali velkou žízeň. Pan učitel šel pro vodu a vyzvednul klíč od rozhledny.
Všichni jsme vyšli po dřevěných schodech a žebříku na vrchol rozhledny, kde jsme
viděli Ještěd, Frýdštejn, les, Kotel a mnoho dalších.
Naše námaha stála za to. Vraceli jsme se do kempu unavení, ale s většími zážitky
než ostatní.
Matěj Kázmer, 5. třída
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9. třída – 2017/2018 – střední školy
Tomáš Bukáček Střední strojírenská škola Turnov
Studijní obor: Strojírenství
Tereza Buriánková Střední zdravotnická škola Trutnov
Studijní obor: Zdravotní sestra
Matěj Hlůže Integrovaná střední škola Semily
Učební obor: Obráběč kovů
Kateřina Holubcová Gymnázium a SOŠ Jilemnice
Studijní obor: Gymnázium
Vojtěch Holubec Integrovaná střední škola Nová Paka
Učební obor: Elektrikář – slaboproud
Tomáš Řepka Integrovaná střední škola Semily
Učební obor: Instalatér
Jaroslav Skalský Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou
Studijní obor: Autotronik
Nikola Vrbatová Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Studijní obor: Hotelnictví
Tomáš Volejník Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou
Učební obor: Opravář lesnických strojů

20

POD HORAMI

květen–červen 2018

Z TŘÍDNÍ KNIHY PŘEDŠKOLÁKA
KVĚTEN – ČERVEN 2018
Tolik toužebně očekávané léto už nastalo. Začínají prázdniny, dovolené,
lenošení, užívání si sluníčka, plodů a darů přírody všemi smysly. My ve školce
jsme se na cestování také připravovali, ale už s předstihem.
16. 5. za námi přijela paní Olga Sigid z Pardubic s multikulturním programem ZVYKY A OBYČEJE CIZÍCH ZEMÍ. Děti pomyslně procestovaly různými dopravními prostředky Španělsko, Francii, Anglii, Německo a Rusko. Seznámily se
s cizími jazyky a zvyky, které jsou typické pro daný stát formou her a soutěží.
22. 5. NÁVŠTĚVA PŘEDŠKOLÁKŮ
V
1. TŘÍDĚ ZŠ PONIKLÁ. Děti
ze školky, které se chystají zasednout
po prázdninách do školních lavic,
chodí tradičně na návštěvu do školy.
Ve třídě je přivítali kamarádi, které
znají ještě ze školky. Ti jim ukázali,
jak se naučili číst, psát i počítat. Aby
se naši předškoláci nenudili, tak i je
paní učitelka zapojila do vyučovací
hodiny. Hádali pohádky podle úryvků
četby dětí i podle odkrývání obrázkových polí. Přejeme, ať se dětem ve škole
vše daří.
25. 5. jsme jeli autobusem na celodenní výlet do Svobody nad Úpou.
Nejdříve jsme v informačním centru, kde nás u vchodu přivítal
Krakonoš,
navštívili
výstavu
„DO KRAKONOŠOVA“. Reprodukovaný
zpěv ptáků navodil atmosféru klidné
krkonošské přírody, objevovali jsme
různé postavy skřítků a pohádkových
bytostí. Setkali jsme se s drakem,
čertí rodinkou z dolu pod Sněžkou,
vodníky z řeky Úpy, prohlédli jsme Ledovnu, Věštírnu, nejrůznější strašidla
a víly. Byli jsme se podívat v podzemí, kam se prokopali permoníčci z Černého
Dolu a udělali si zde dílnu, hospůdku a bydlení. Drak jim pomáhal při zapalo
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vání ohně. Samozřejmě nechyběl z „Krkonošských pohádek“ Krakonoš, Kuba,
Hanče, hajnej a pán z Trautenberka. Určitě stálo zato podívat se, jak si tam
všichni společně žijí. Po svačině jsme se pěšky vydali na nedaleký FARMAPARK
MUCHOMŮRKA. K parku jsme došli po rozlehlé louce s překrásnými výhledy
na Černou horu a Rýchory. Děti byly v přímém kontaktu se všemi zvířaty, která
se volně pohybovala celým areálem. Pohladili jsme si několik druhů oveček,
zakrslé kozy, mlsného kozla Alberta, králíky, prasátko Mášu, samozřejmě
i poníky, na kterých se děti mohly povozit, pozorovali jsme slepičky a krůty. Děti
navštívily rozhlednu, houpaly se a překonávaly různé přírodní prolézačky. Mohly
si zahrát golf, indiánský tenis nebo třeba zacvrnkat kuličky. Pro ty nejmenší bylo
k dispozici pískoviště a trampolína zapuštěná v zemi. V dřevěném domečku
ve tvaru houby, kde byla střecha porostlá trávou, jsme se naobědvali. Pomalu
jsme došli k autobusu a hurá domů do Poniklé. To bylo zážitků, až z toho někteří
cestou usnuli. Počasí nám přálo a výlet se nám všem moc líbil.
1. 6. OSLAVA MDD v maskách na zahradě školky. Ráno jsme se sešli ve školce,
kde jsme si zatančili při hudbě, zahráli si hry a vyfotili jsme se v maskách.

Po svačině jsme šli na zahrádku, děti se rozešly na stanoviště a vyzkoušely si
různé manipulační, pohybové, smyslové i vědomostní dovednosti. Příjemným
osvěžením byl ovocný nanuk. Za splněné úkoly získaly děti na svoji kartičku
značku a pak za nasbírané body si vybíraly ve školce v „pohádkovém
obchůdku“ dárky. Pan Zdeněk Svatý dětem přinesl sušenky, manželům Zelinko-
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vým děkujeme za čokolády a poděkování patří též panu starostovi T. Hájkovi
a zaměstnancům Obecního úřadu za beruškové sušenky. Děkujeme, rozzářené
dětské oči jsou tou největší odměnou.
14. 6. nás skřítkové z naší školky dopisem pozvali do přírody na polodenní výlet okolo Poniklé. CESTA ZA POKLADEM A KAMARÁDY SKŘÍTKY byla

označena žlutými fáborkami z krepového papíru, když se objevilo značení
i růžové, bylo to znamení, že máme hledat úkol, který si pro nás připravila
VĚŠTKYNĚ, KRAKONOŠ, SKŘÍTEK KOŘÍNEK, STROMOVÝ SKŘÍTEK, ČARODĚJNICE,
SKŘÍTCI MUZIKANTÍCI či STRÁŽCE PODZEMÍ. Po splnění úkolu jsme mohli
pokračovat v cestě. U jeskyní, kam si během roku chodíme často hrát, nám
skřítek PERMONÍK ukryl poklad. Nebyl jen jeden, čekaly na nás dva záhadné
pytle. Z prvního si každý vytáhl pexeso s obrázky skřítků, kteří nám budou
připomínat naše celoroční téma. Druhý pytel byl začarovaný, nejdříve byl plný
pouze písku. Vzali jsme si ho do školky na prozkoumání a druhý den nám skřítci
přičarovali do pytle drahokamy (asi jsme byli hodní). Každý si mohl nějaký vylovit. To bylo radosti, však také drahokamy zářily všemi barvami.
Moc děkujeme rodičům a dětem za domácí tvoření drobných i větších
výrobků různými technikami a z různých materiálů na téma SKŘÍTCI. Prodej
se uskutečnil při příležitosti akce POHÁDKOVÉHO LESA v sobotu 24. 6. Zájem
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v tomto roce nebyl tak velký, asi i díky chladnému a deštivému počasí. Celý
výtěžek 2039 Kč bude věnován sdružení ADRA na charitativní účely. Děkujeme
všem, kteří svými výrobky přispěli ve prospěch sdružení ADRA: Vondrovi,
Křapkovi, Nesvadbovi, Harcubovi, Novotní, Chládkovi, Šírovi, Hlídkovi, Pušovi
a Kučerovi. Doufám, že jsme na nikoho nezapomněli, případně se omlouváme.
19. 6. VYSTOUPENÍ FOLKLÓRNÍHO KROUŽKU pro rodiče na zahradě MŠ.
(Folklórní kroužek má již v naší školce tradici, v současné době ho navštěvuje 13
dětí z MŠ a jedna dívka ze ZŠ). Děti si pod vedením paní učitelky Lenky Scholzové
nacvičily během roku lidové tanečky s písničkami: Pec nám spadla, Stála basa,
Veverka čiperka, Ptala se Zuzana, Švec, Kalamajka, Mazurka, Bude zima, bude
mráz. Za hezkého slunečného počasí děti zatančily a zazpívaly v příjemném
prostředí zahrady a se stejným pásmem vystoupily 27. 6. v DPS v Poniklé.
Konec školního roku
se pomalu blíží, hezké
a teplé počasí vybízí
hlavně k výletům a hrám
v přírodě, ale děti se chtěly
předvést a ukázat, co vše
se během roku ve školce
naučily.
Pilně
cvičily
písničky doplněné o pohyb, básničky, zkoušely
si zapamatovat krátké
texty a chystaly si kostýmy
na závěrečné vystoupení
pro rodiče a své blízké.
V úterý 26. 6. mladší děti
zahrály pohádku O ZATOULANÉM
HOUSETI,
starší děti si připravily po
hádku SNĚHURKA A SEDM
tlesk byl
TRPASLÍKŮ. Po
pro děti velkou odměnou
za jejich snahu a odvahu
vystoupit před početným
publikem.
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Čas velmi rychle plyne, spousta z nás už myslí na letní lenošení, koupání,
prázdninové pobyty u babičky a dědy, výlety a dovolené. Než se něco nového
začne, musí se něco jiného zakončit. 28. 6. jsme se rozloučili s předškoláky.
Slavnostně připravená tabule připomínala královskou hostinu, však nám také
zmrzlinové poháry moc chutnaly. Popřáli jsme odcházejícím dětem hodně
úspěchů na jejich další životní cestě a hodné lidičky kolem nich. Na památku
na MŠ si předškoláci odnesli pamětní list, knihu s věnováním a snad i hezké
vzpomínky. Budeme se těšit na setkání s nimi při návštěvě 1. třídy v ZŠ příští rok.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří nám do školky během roku
věnovali hračky, výtvarný a pracovní materiál, ovoce a zeleninu ze zahrádek
i sladké dobroty. Mnozí si udělali čas a pomáhali nám s velikonočním tvořením
ve školce. Ještě jednou upřímně děkujeme.
Krásné léto a hezké prázdninové zážitky ve zdraví Vám všem přejí děti
a zaměstnanci z MŠ.
Za kolektiv MŠ napsala Alice Bekrová

Láska je jediný poklad, který se násobí sdílením. Je to jediný dar, který
se zvětšuje, čím více se rozdává. Je to jediný podnik, ve kterém čím víc
se utratí, tím víc se vydělá. Daruj lásku, rozhazuj ji do čtyř světových
stran, naplň jí tašky, dávej ji do košů, nalej ji do sklenic a zítra jí bude
daleko víc, než když jsi začal rozdávat. (BRUNO FERRERO)
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Finále Mia Festivalu – Praha 1. 6. 2018
V pátek 1. 6. 2018 vyrazil autobus s ponikelskými MiniPusinkami,
Pusinkami a fanoušky směr Praha na finále mezinárodní soutěže
Mia festival. Obléknout, nalíčit,
rozcvičit se a hurá na jeviště Lucerny.
S MiniPusinkami byly ve skupině ještě
čtyři týmy, soupeři byli silní a každý
chtěl být na bedně. Skladbu odcvičily
s elánem a obrovským nasazením.
Čekání na vyhlášení bylo nekonečné
a netrpělivé MiniPusinky stále řešily,
zda domů přivezou nějakou medaili.
Když pan moderátor vyhlásil 5. místo,
holčičky si oddychly, že nejsou poslední. O to větší radost byla, když je mode
rátor nejmenoval ani při vyhlášení 4.
místa. 3. místo bylo zasloužené a Mini
Pusinky čestně uznaly, že dva týmy,
které byly před nimi, byly opravdu
lepší než ony. Pusinky měly těžší pozici - po loňské výhře v Hobby kategorii
chtěly zkusit kategorii PROFI.
Není to jen o soupeřích (i v Hobby
kategorii jsou vynikající týmy), ale porota víc hledí na technické provedení

26

a výrazy. V letošním roce se sešla nabitá kategorie - 5 týmů velice kvali
tních, z toho 3 týmy z uměleckých škol,
jeden tým z Havlíčkova Brodu a jeden
tým z Kolína. Po odcvičení, kdy jedna
slečna cvičila chvilku bez pompónu,
další nestihla cvik, který tam měl být,
a ještě jedna zapomněla kousek sesta
vy, byla v naší pomyslné šatně (ochoz
hlediště) smutná nálada a došlo
i na slzičky. Při vyhlášení si hlavně
přály, aby nebyly poslední. K údivu
všech na pódiu zůstaly při postupném
vyhlašování už jen 3 týmy - Pusin
ky Poniklá a dva týmy TC Yesdance
Jeseník. Byl to úžasný pocit stát
v popředí a přebírat bronzové medaile
v PROFI kategorii! Tento pátek by mohl
být pro TJ Sokol Poniklá přejmenován
na „Bronzový”. Velké poděkování patří
Zdeňce Petruškové, která MiniPusinky líčí, a dále pak samozřejmě také
fanouškům, kteří se určitě neztratili
a povzbuzovali oba týmy... Děkujeme
všem za úžasné zážitky!
Martina Holubcová
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Mistrovství České republiky –
Taneční skupina roku

V neděli 3. 6. 2018 Pusinky vyrazily na svoji poslední soutěž - Mistrovství
České republiky v soutěži Taneční Skupina Roku. Vzhledem k tomu, že regionální kolo i Mistrovství Čech hodnotili rozhodčí velice pozitivně (na regionálním
kole jim vítězství uteklo jen o jeden hlas a M Čech vyhrály a mohou se pyšnit
titulem Mistryně Čech), jely na soutěž s velkým očekáváním a nadějemi. Mi
strovství ČR v TSR je pojato velkolepě, ve sportovní hale Slavia je postaveno
obrovské pódium a finálové sestavy natáčí Česká televize, která přenos vysílá

11. 6. 2018. Holky tušily, že jim soupeři nedají nic zadarmo, proto se snažily
dát do vystoupení všechno. Měly opravdu dobrý pocit z „odvedené práce”,
protože sestava šlapala a provedení bylo na jedničku. Na vyhlášení si musely
počkat do 21:30 hod. - moc se těšily a doufaly, že rozhodčí je opět ocení tak
jako v minulých kolech. Bohužel se tak nestalo a po vyhlášení 3. místa byly
holky zklamané... Naštěstí si uvědomily, kam až se dostaly a hodnocení poroty
(2x 1. místo, 1x 2. místo a 6x 3. místo) je jen důkazem, že každý má jiný vkus
a to, co se jednomu líbí, druhý zavrhne. Velké poděkování rodičům, kteří pomohli s dopravou. Děkujeme!
Martina Holubcová
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Pozvánka do tělocvičny
Vyzývám zájemce, kteří by chtěli rozvíjet svou fyzickou zdatnost, aby
se dostavili ve středu ve 20.00 (od září 2018) do tělocvičny v ZŠ Poniklá.
Záměrem je zejména rozvíjení gymnastických cviků, ale je samozřejmě možné
zabývat se i jinými např. silovými cviky, yogou, bojovými cvičeními apod. Přijít
může kdokoli, kdo má zájem si zacvičit či seznámit se s různými přístupy
ke kalisthenice (cvičení s vlastní tělesnou vahou, pozn. red.). V případě zájmu
je lépe se domluvit na čísle 607 121 846, to však není podmínkou.
Michal Kokeš

Ponikelský fotbal
Muži se i nadále potýkají s malým
počtem hráčů jezdících na jednotlivé
zápasy a stále museli vypomáhat
starší hráči.
I přesto se jim v jarní části dařilo
o něco lépe než na podzim. Zatímco

na podzim jednou vyhráli a osmkrát
prohráli, tak na jaře vyhráli dvakrát,
jednou remizovali a šestkrát prohráli.
Celkově získali 10 bodů při skóre
13:53 a obsadili osmé místo z deseti
týmů.

Celková tabulka

Družstvo

Záp. Skóre

Body

1

FK Přepeře B

18

73:23

42

2
3
4
5
6
7
8
9

SK Studenec
TJ Sokol Stružinec
SK Mírová pod Kozákovem
TJ Sokol Nová Ves
TJ Sokol Horní Branná B
TJ Vysoké nad Jizerou
TJ Poniklá
TJ Sokol Bozkov B

18
18
18
18
18
18
18
18

61:27
51:33
69:30
52:38
26:39
30:36
13:53
20:83

41
37
36
36
26
20
10
7

18

26:69

7

10 TJ Sokol Mříčná
V příštím ročníku budeme opět
hrát okresní přebor. Tentokrát bude
hrát přebor 11 týmů. Do krajských
soutěží postoupily Přepeře B, sestou
pil Bozkov B a stávající týmy byly
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doplněny o SK Jilemnice, Jiskra Libštát
a Sokol Martinice. Pro posílení týmu
se nám podařilo dojednat příchod tří
nových hráčů. Bohužel dva hráči nás
v létě opustili.
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Datum

Domácí

Hosté

Čas výkopu

11. 8. 2018
18. 8. 2018
25.08.2018
01.09.2018
08.09.2018
15.09.2018
22.09.2018
29.09.2018
06.10.2018
13.10.2018
21.10.2018

Sokol Martinice
TJ Poniklá
Jiskra Libštát
TJ Poniklá
SK Mírová
TJ Poniklá
volno
TJ Poniklá
TJ Vysoké
TJ Poniklá
Sokol Horní Branná B

TJ Poniklá
Sokol Stružinec
TJ Poniklá
SK Jilemnice
TJ Poniklá
SK Studenec

17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
17:00 hod.
16:00 hod.
16:00 hod.
15:30 hod.
15:30 hod.

Sokol Nová Ves
TJ Poniklá
Sokol Mříčná
TJ Poniklá

Fotbalový turnaj „O pouťový koláč“ se letos neuskuteční!!!
Jaromír Jirouš

NAŠE ZLATÉ MLÁDÍ...
„Holky, poslouchejte, co se píše v Pardubickým deníku!” volala na nás
Janďa v autobusu cestou do Pardubic. „V Pardubicích začíná 4. 7. 2018 Mezi
národní pěvecký festival akademických sborů IFAS. Světově proslulý festival
přivedl na východ Čech špičkové pěvce z domova i zahraničí. Festival patří
už padesát let mezi stálice sborového zpěvu na světové úrovni a letos přivítá
přes 225 zpěváků. Největší soubor k nám přijíždí z Varšavy a to v počtu padesáti
pěvců. Výkony zpěváků bude hodnotit odborná porota v celkem osmi kategoriích. Letos bude určitě zajímavé sledovat nejmladší soubor – dívčí sbor „Mládí“
z Jablonce nad Jizerou, který bude vystupovat ve dvou soutěžních kategoriích
- v Ceně Bohuslava Martinů a folklóru vlastního národa. Toto pro ně bude první
velký festival s mezinárodní konkurencí, zve na festival jeho prezidentka Alena
Mejstříková.”
V duchu jsem si říkala, jak je dobře, že to naše věčně štěbetající a hihňající se
Mládí pořádně neví, do čeho jde. To ví jen Květa, naše sbormistryně... Budeme
soutěžit s akademickými sbory univerzit: dvěma polskými (z Poznaně a Varšavy),
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třemi od nás (z Ústí nad Labem a Pardubic) a čtyřmi ruskými (z Petrohradu,
Jekatěrinburku, Irkutska a Tuly).
Celý festival probíhal v kampusu pardubické univerzity a kromě soutěžních
vystoupení byly na programu koncerty v okolních městech, IFASIÁDA( jakási
olympiáda tříčlenných družstev zúčastněných sborů, ve které Mládí vybojovalo
2. místo) nebo závěrečný společenský ples. Prožily jsme společně nezapomenutelné chvíle, které vyvrcholily při vyhlašování výsledků soutěže. Benjamínek
festivalu si vyzpíval hned dva zlaté poháry: za 3. cenu ve zlatém pásmu kategorie Cena Bohuslava Martinů a za vítězství v kategorii folklór vlastního národa!
A tak moc gratuluji ponikelské části Mládí: Věrušce Butulové, Majdě
Jarošové, Jandě Jindřiškové, Barunce Kavánové, ale úplně nejvíc sbormistryni
Mládí Květě Kavánové. Ať nám, holky naše zlatý, svým zpěvem přinášíte stále
tolik radosti!
Magdalena Jarošová
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Ponikelští legionáři – Štěpán Janouch
Ve třetím díle ohlížení se za ponikelskými legionáři z první světové války
si připomeneme válečné osudy pana Štěpána Janoucha z čp. 199 (dnes čp. 183
– „ve Křičku“ nad hoření nádržkou). Text je v nekrácené podobě převzat z pečlivě
vedené školní ponikelské kroniky, vznikl na samém počátku 20. let 20. století.

Ruský legionář Štěpán Janouch narodil se v Poniklé dne 12. 7. 1895, syn
Štěpána Janoucha, zámečníka posléze v č. 199, vychodiv zdejší obecnou
školu, živil se foukáním skleněných perel. Napsal „Stručný životopis válečný“,
z nějž se vypravuje: Dne 20. 2. 1915 mě odvedli, 15. 3. zařadili k 74. pěšímu
pluku v Kadani a pak přeložili k polskému pěšímu pluku 57, do Přerova.
V červnu poslali nás na italské bojiště. V bojích u Gorice na řece Soči náš pluk
tak byl zeslaben, že toho roku boje neschopný ustoupil do jihozápadních
Korutan k městečkům Mutě a Kotje. V únoru r. 1916 jsem zde onemocněl
zánětem průdušek a byl jsem léčen v Čelovci a v Praze. V květnu po uzdravení
a 14 denní dovolené přeložili mě k 13. Praporu polních myslivců posádkou
v Dombrowé (Dobrová v Haliči nad ř. Brenem). Odtud odjel jsem do pole
začátkem června 1916 za ruské ofensivy, když rakouská vojska překotně prchala z Bukoviny. Byv přidělen k bojovnému praporu, přišel jsem několikráte
do menších přestřelek s Rusy za ústupu až do Stanislavova a dále do Karpat
do těžkých bojů o průsmyk Kyrli-Babu. Náš prapor prořídlý tuhými boji byl
přesunut poněkud za vítr, kde nebylo obavy před útokem. Zima v Karpatech byla tuhá, sněhu mnoho, vojáci byli nuzně opatřeni proti zimě, denně
několika omrzly nohy, obávali jsme se, že snad jara nedožijeme. Nebýti toho,
že prapor se měsíc co měsíc doplňoval se nováčky, zajisté do jara mnoho
by nás nezbylo. S blížícím se jarem fronta oživovala. Když jsme se vrátili
ze 14 denní dovolené 13. 7. 1917, byla ruská armáda již rozvrácena a naše
vojsko postupovalo v severovýchodní Haliči. Došlo i na naše zákoutí, když
dne 25. 7. Rusové před námi ustoupili, a my je 3 dni bez překážky sledovali.
Až teprve naše přední hlídky dne 39. 7. jich dostihly, zasáhla do boje celá
brigáda, v níž byl náš prapor. Nesnadno jsme bojovali, ježto dělostřelectvo
nestačilo postupovati za námi, by nás podporovalo. Brodili jsme se řekou,
za níž asi 800 kroků daleko byla nepřátelská pěchota dobře opevněna a její
dělostřelectvo mělo zamířeno na náš brod. Proto náš přechod byl nesmírně
krvavý. A když s velikými oběťmi na nepřátelském břehu jsme se poněkud
uspořádali k linkovému postupu, nepřátelská sela tak do nás pražila, až nás
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rozprášila. Řeku i přístup k ní také hustě obstřelovala, proto naše hlavní síla
nemohla nám přispěti na pomoc, ale byla ještě donucena ustoupiti od řeky.
Tak jsme byli bez pomoci odříznuti a vydáni Rusům na milost a nemilost.
Asi po 2 hodinách válečná vřava utichla a hlídky vítězů po bojišti sbíraly,
co zůstalo živo. Asi se 40 druhy zdráv a šťasten octl jsem se v zajetí dne
29. 7. 1917 u městečka Kuty na hranicích Haličsko – Bukovinských. Kozácká
stráž, jež vůči nám slušně se chovala, provázela nás pěší 14 dní přes Bukovinu, Rumunsko, ještě asi 100 km Vessarabií a vlakem do Jekatěřinoslavě
do zajateckého tábora. V Rumunsku přibyl k nám ještě jeden transport rakouských zajatců, mezi nimiž bylo několik Čechů a ti nás zpravili o české
revoluční armádě na Rusi. Hned jsme se odhodlali vstoupiti do ní a pátého
dne ujížděli jsme do Borispolu (v Poltavské gub.), kde byl přijímací kancelář.
Přidělili mne k VI. pluku Hanáckému, službu jsem nastoupil dne 25. 8.
v Pirjatině (gub. Poltavská). Když jsem poznal bratrský ano rodinný život
ve vojsku, kde toliko ve službě respektovali jsme důstojnictvo, velmi se mi tu
zalíbilo. Kázeň byla mírná, ale dobrovolně přísně se dodržovala. Po cvičení
konaly se zajímavé přednášky, a že po celou zimu byl klid, čas plynul jako
voda. K jaru 1918 bolševici jali podmaňovati si Ukrajinu. Tehda profesor
Masaryk zavázal se bolševické vládě, že naše vojsko zachová přísnou neutralitu, jež se také svědomitě dodržovala, a my žili v dobré shodě s bolševiky.
Aby ukrajinská vláda se udržela, sjednotila se s německým vojskem a počali
ohrožovati nás. Část naší armády záhy střetla se s Němci, co zatím ostatní
ustupujíce, připravovali jsme se k odjezdu. Rozjeli jsme se po stanicích a zabírali lokomotivy i vagony, bychom co nejrychleji opustili Ukrajinu a dostali se
z dosahu Němců, neboť dostati se do jejich moci, znamenalo by naši zkázu.
Připraveni jeli jsme obsaditi důležitou křižovatku Bachmač (v Černigovském
guberu.), aby se nám Němci nedostali do týla. Tuto stanici udržeti a chrániti bylo třeba do té doby, až přijedou všecky naše oddíly. Němci napadali nás ze dvou stran a to po trati do Kijeva a Gomelu (Mohilevská gub.)
od 7. do 14. 3. 1918. Německé ztráty v bojích byly mnohem větší než naše,
zvláště na den 10. 3. nezapomenu. Až jsme se sjeli a Němce přemohli, domnívali jsme se, že cestu po Ruské až do Vladivostoku máme volnou – aby
nebyla. Bolševici všemožně nás zdržovali a nám slibovali, by nás pro sebe
získali. Po velkých nesnázích dojeli jsme do Penzy. Zde musili jsme odevzdati
zbraně a střelivo bolševické vládě, jež nám za to slíbila bezpečný průchod
Ruskem a rychlou dopravu. Nedůvěřujíce jejich slibům, asi polovinu zbroje
jsme bezpečně ukryli a neodevzdali. V Samaře nevymáhali na nás, ale vynucovali zbytek zbraní. Smutně jsme se s ním loučili, ale přece jsme ještě ukryli
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několik strojních pušek, několik ručních granátů, asi 200 ručnic, ale což to
bylo na pluk o 3000 mužích. Když nás bolševici v Petropavlovsku asi 6 neděl
zdrželi, pochopili jsme, že s námi smýšlejí zle, proto jsme odhadli uvolniti si
cestu třeba násilím. Projeli jsme jen do Isil-Kul. Když naši napřed jedoucí,
na stanici Marianovce byvše bolševiky zrádně přepadeni, útočníky krvavě
porazili a rozprášili, ukořistili tolik zbraní a střeliva, že i na nás zpožděné
se dostalo. Dosti dobře ozbrojeni dobyli jsme na bolševicích Marianovsku
a Omsk jsme vyklidili tak, že bolševické úřady na lodích odpluly k severu
po řece Irtyši. Naše armáda na tisíce kilometrů po sibiřské trati rozvedená
jako stráž, aby nám ji bolševici neničili, nedala se snadno hájiti. Proto
nepřátelé na mnoha místech a často současně nás přepadali. Abychom
se snáze ubránili, srazili jsme se v mohutnější skupiny, čímž povstala skupina
penzenská, omská a vladivostocká. Vedle nás počala se organizovati ruská
národní armáda protibolševická, jež zamýšlela s námi zničit bolševismus
a postaviti novou frontu proti Rakousku a Německu. Od svého původního
úmyslu, dostali se do Francie, jsme upustili. VI. pluk postupoval západně
Omska na město Išim, Tjumen, Kamyšlov, Jeketeřinburg, Kungur a Perm.
Když jsme obléhali Jekateřinburg, tamější lidé nám vypravovali, že prý
nedávno tam vězeň ruský car, odkud ho bolševici odvezli do nedaleké vísky
a v srpnu 1918 zastřelili. Koncem roku 1918, když ruská armáda pod vrchním velitelem Kolčakem proti bolševikům vítězila, postupovali jsme opět
k východu (v lednu 1919) a pomýšleli na návrat do naší svobodné vlasti. Ale
postup nebyl tak rychlý jak naše touha. V Omsku zdrželi jsme se od března
do října, v Ačinsku do začátku roku 1920. V další cestě překáželo nám povstání proti Kolčakově vládě, neboť jeho armáda se rozpadla, v Irkutsku povstalci Kolčaka uvěznili a zastřelili. Povstalecké tlupy ohrožovaly nás od Bajkalského jezera až po Mandžusko. Až v březnu přibyli jsme do Vladivostoku.
Odtud parníkem převezli nás na ruský ostrov a dne 26. 4. 1920 vstoupili
jsme na loď „Kapitán Grand“, jež mimo jiné suroviny vezla mnoho mědi naší
mladé republice. Následuje stručný popis plavby Indickým oceánem, Suezským průplavem až do Terstu. Cesta z Vladivostoku kolem Asie do Terstu trvala 46 dní, z toho 12 dní promeškalo se v různých přístavech, plavili jsme se 34 dní. V legii jsme sloužili 3 roky, bojů v Sibiři zúčastnil jsem
se 11 krát, zdráv jsem z nich vyšel. Na cestě do vlasti byl jsem povýšen
na svobodníka, vyznamenán jsem byl medailí revoluční a spojeneckou.
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Listy z kronik – 3. část

V roce 1951 napsal PhDr. V. Mattauch, pro zpravodaj připravil Miroslav Holubec

Ponikelská pouť počátkem 17.století
Pouť se ohlašovala vybíráním letníku (poplatku) z každé krávy pro záduší
(kostelní jmění). Kostelníci spočítali všecky krávy u ponikelských farníků
a z každé krávy vybrali po groši. Sedláci museli ještě přidat po dvou groších
namísto dvou povinovaných slepic k záduší.
Už tři dny před poutí se chystalo pečení koláčů, zařezávaly se slepice,
kuřata, kachny, husy, neboť každá hospodyně čekala hosty známé i z přízně. Jak
se podařilo, poslala tam pasačku, pohůnka a skotačku s výslužkou a s vyřízením
pozvání na pouť.
Letos – 1628, ohlásil na ponikelskou jakubskou pouť svůj příjezd z jičínské
koleje i pan páter jezuita. Na ponikelskou pouť přijelo plno pernikářů
a pokroutkářů a jiných kramářů, aby vyložili své zboží pod plachtovými boudami na návsi před kostelem. Nejvíce tržili, když šli lidé ze slavné mše svaté.
Toho pouťového dne,
25. července na svátek
sv. Jakuba Většího, šly
na ranní mši většinou
hospodyně s děvečkami,
kdežto
hospodář
a návštěvy až na mši
hrubou (velkou - hlavní).
Poté je uvedl k sobě
do statku na pouťový
oběd. Po hojném obědě,
v němž nesměla chybět
Ilustrační foto
kozí pečeně s dumlíky
a při džbánu příjemně nahořkle vonícího panského piva brannského, se příjemně
rozprávělo o očekávané úrodě, o událostech v rodinách i o příbězích poslední
doby, ba i do minulosti se zabrousilo. Když hlahol zvonů volal na nešpory (odpo
lední mše), vstávalo se ze zástolí.
Odpoledne po nešpoře se vše hrnulo se spěchem k osmiboké roubené
zvonici. Po chvíli se ozvalo hudení houdkovo (houslisty) a pískání doudáčkovo
oznamující, že už průvod s kozlem jde. Dva pacholíci vlekli bohatě ověnčeného
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a opentleného škaredého kozla s mohutnými rohy. Za kozlem kráčel svátečně
vystrojený řezník ponikelský Eliáš Šír v bělostné zástěře s ověnčeným
a opentličkovaným nožem a za ním šestnáct párů mládenců a družic a v sedmnáctém „ženich a nevěsta“ bez věnce, ten měly jen družice. Ale i sousedstvem
dychtivým nejen nezvyklé podívané, ale i kozlovy krve. Kozla vynesli na zvonici, postavili na prkno vystrčené z nejvyššího okna zvonice. „Ženich“ dělal kozlovi řečníka a obhajoval ho, zato „nevěsta“ vynesla nad ním rozsudek smrti.
Jak jej vyřkla, zhoupnutím prkna donutili kozla ke strmému skoku do hloubi,
za ohromného jásotu diváků, kam dopadl s přelámanými nohami. Potlučeného
kozla honem podřízl přichystaný řezník a chytal kozlovu krev do pekáče nebo
mísy, aby ji pak tlačícím se lidem rozprodal, neboť se jí přičítal velký léčivý
význam a věřilo se, že usušená krev ze svatojakubského kozla je moc dobrá
proti padoucnici, píchání v těle a krvácení z otevřených ran.
Jakmile se skončilo prodávání kozlí krve, začali doudáček a houdek hrát hned
na návsi k tanci. Nejen mladá a svobodná chasa se dala do tance, ale i manželské
páry. Tancující provázeli muziku zpěvem. Pro vyprahlá hrdla šenkoval rychtář
panské hornobrannské pivo rovnou ze sudu, který měl postavený v potoce
ve stínu. K večeru odešla přespolní mládež z Křížlic, z Víchové, z Jestřabí, kramáři
složili své zboží a domácí přišli po večeři do sednice k rychtáři na tanec. Kolo
bylo stále, jak by je nabil. Rychtář točil již z druhého čtyřvědrového sudu piva
(179 litrů). A co páleného na žejdlíky prodal. Několikrát však musel vskočit mezi
bojovné a pitím nakvašené pacholíky a roztrhnout je, aby nevznikla všeobecná
pranice a rvačka.
Tak je popisována pouť v roce 1628, o pouti popisované v roce 1721 Dr. Mattauch dále píše. Potom se průvod znovu seřadil a nesl si mrtvého kozla do hospody k rychtáři Holubcovi (čp. 104), kde řezník kozla stáhl, rozčtvrtil a připravil
k pečení. Zatím, co rychtářka kozla pekla, postavili se mládenci a ostatní mužští
dokola muzikantů a tu „nevěsta“ zahájila pouťový tanec s řezníkem Šírem, pak
s mládenci a nakonec se „ženichem“. Když „nevěsta“ takto všechny provedla, byla dovedena do rohu světnice a posazena za stůl a vyčastována prvním
upečeným kouskem masa a žejdlíkem (0,48 l) piva. Pak teprve byli poděleni kozlím masem řezník, „ženich“, mládenci a družice, rychtář, konšelé a po kousku
dáno ochutnat i přítomným sousedům. Po kozlích hodech mohl pak už tančit
každý podle své chuti a vůle. V ten čas se už přespolní hosté loučili a odcházeli
nebo odjížděli. Někteří zůstali i na večerní muziku a přes noc u svých hostitelů,
poněvadž druhý den byl svátek sv. Anny a to byl druhý pouťový ponikelský
den, oslavený po nešpoře zase muzikou odpolední a večerní. Teprve třetí den
se rozjeli i kramáři a perníkáři z Poniklé a pouťové veselí bylo vystřídáno neodkladnou prací v žitných žních.
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Volební právo občanů jiných členských států
EU ve volbách do zastupitelstev obcí
V současné době mohou volit a být
voleni ve volbách do zastupitelstev
obcí na území České republiky (ČR)
pouze ti cizinci, kteří jsou státními
občany jiných členských států EU,
neboť Smlouva o přistoupení České
republiky k Evropské unii (Sdělení
č. 44/2004 Sb. m. s.) má zatím jako
jediná charakter mezinárodní smlou
vy, která splňuje náležitosti stanovené volebním zákonem. Ostatními
členskými státy EU jsou: Belgické
království, Bulharská republika, Dánské království, Estonská republika, Finská republika, Francouzská republika,
Chorvatská republika, Irsko, Italská republika, Kyperská republika, Litevská
publika, Lotyšská republika, Lure

cemburské velkovévodství, Maďarská
republika, Nizozemské království,
Polská republika, Portugalská republika, Rakouská republika, Republika
Malta, Republika Slovinsko, Rumunsko, Řecká republika, Slovenská re
publika, Spojené království Velké
Británie a Severního Irska, Spolková
republika Německo, Španělské krá
lovství a Švédské království.
Právo volit mohou občané jiných
členských států EU při volbách
do zastupitelstev obcí na území ČR
realizovat pouze tehdy, pokud jsou
u místně příslušného obecního úřadu
zapsáni v dodatku stálého seznamu
voličů.

Občané jiných členských států EU, kteří požádají
o zápis do dodatku stálého seznamu voličů
před volbami do zastupitelstev obcí konanými
v roce 2018 5. a 6. října.
Státního občana jiného členského státu EU lze zapsat do dodatku stálého
seznamu pro účely voleb do zastupitelstev obcí, jestliže o to sám požádá
a splňuje podmínky pro výkon práva volit ve volbách do zastupitelstev obcí
na území ČR. Znamená to, že údaje o státních občanech jiných členských států
EU, kteří splňují podmínky pro výkon práva volit, ale sami o zápis do dodatku
nepožádali, se z evidence cizinců do dodatku stálého seznamu voličů automaticky nepřenášejí.
Zápis do dodatku stálého seznamu voličů může obecní úřad na základě žádosti
občana jiného členského státu EU provést kdykoli do uzavření dodatku,
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ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16.00 hodin. Zápis do dodatku
může obecní úřad provést, pokud žadatel splňuje všechny stanovené podmínky
pro tento zápis:
a) státní občanství jiného členského státu EU,
b) dosažení věku 18 let (do dodatku stálého seznamu voličů je možné zapsat
i voliče, který v době podání žádosti ještě nedosáhl věku 18 let, avšak dosáhne
tohoto věku nejpozději ve druhý den voleb)
c) Povolení k trvalému pobytu nebo Přechodný pobyt na území ČR s platným
dokladem prokazujícím oprávněnost pobytu na území.
Pro zápis do dodatku stálého seznamu voličů nepostačuje, má-li občan jiného členského státu EU pouze hlášené místo pobytu podle ustanovení § 93
odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, které je vyznačeno buď razítkem do cestovního
pasu, nebo razítkem na hraniční průvodku.

Léto, prázdniny, dovolené – buďte opatrní!
Letní prázdniny. Dva měsíce bez školních povinností, kdy teplé dny lákají
ke hrám a sportovním aktivitám. Nedostatečný dohled dospělých, přecenění
schopností, podcenění rizika, chybějící bezpečnostní pomůcky – to jsou hlavní
příčiny následných dětských úrazů a zvýšeného počtu zásahů zdravotnické
záchranné služby.
Obvyklým důvodem
zranění dětí při sportu
a venkovních aktivitách je
absence bezpečnostních
pomůcek. Ty v případě
úrazu
pádu
dokáží
mnohdy zcela zabránit,
nebo alespoň rozsah
zranění zmírnit. Základní, a pro děti povinnou
ochrannou pomůckou,
je přilba – a to nejen
při jízdě na kole. Měla by
být samozřejmostí také při jízdě na koloběžce, skateboardu nebo bruslích.
Se vzrůstající oblibou zahradního grilování stoupá i počet popálenin. Tato
poranění jsou velmi bolestivá a traumatizující a jejich hojení dlouhodobé.
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Dalším velkým rizikem jsou zahradní bazény a jezírka. Při jízdě autem by mělo
být samozřejmostí použití bezpečnostních pásů a dětských zádržných systémů.
Letní zdravotní rizika se však nevyhýbají ani dospělým. Tento trend je
obecně ovlivněn zvýšenou aktivitou všech obyvatel – cestováním, sportováním,
při kterém lidé neodhadnou své síly, zahrádkařením, kutilstvím.

SPORT
Nepřeceňujte své síly, zejména pokud během roku pravidelně nesportujete.
Pro sport si vybírejte terén, který odpovídá vašim silám a schopnostem.
Nepodceňujte bezpečnost a používejte ochranné prostředky, například přilby
a chrániče.

KOUPÁNÍ
Dbejte na dodržování známých pravidel: neskákat do neznámé vody či nechodit
do vody rozehřátí. Opatrní by měli být především kardiaci, epileptici, lidé s vysokým krevním tlakem a všichni, kdo trpí nějakým chronickým onemocněním.
Malé děti u vody vždy hlídejte. Kruhy na koupání a rukávky nejsou v žádném
případě plnohodnotnou ochranou neplavců.

POBYT NA SLUNCI
Vystavení pokožky slunečním paprskům by nemělo být naráz, ale postupné.
Nezapomínejte na kvalitní opalovací krémy, čepici a sluneční brýle. Vyhnete
se tak spáleninám, úžehu, který vzniká při pobytu na slunci, či úpalu, který je
způsoben pobytem v horkém prostředí. Nepodceňujte svůj aktuální zdravotní
stav a dodržujte pitný režim, úměrně se oblékejte, noste pokrývku hlavy.

DOPRAVNÍ NEHODY
O prázdninách vyjíždí na silnice mnoho řidičů, kteří nejsou zvyklí na běžný
provoz a často nedokážou odhadnout své schopnosti. V letním horku se navíc
i nejzkušenější řidič mnohem rychleji unaví a ztratí na ostražitosti. Jakmile
za volantem pocítíte únavu nebo slabo z přehřátí, zastavte, nadýchejte se
čerstvého vzduchu, napijte se, udělejte si přestávku nebo si i na chvíli zdřímněte.

ALKOHOL
Především o prázdninách mládež experimentuje s drogami a alkoholem, a tak
naši záchranáři často ošetřují nezletilé intoxikované osoby. Alkohol snižuje
odhad míry rizika a lidé pod jeho vlivem přeceňují své schopnosti i síly.
Michael Georgiev, ZZSLK
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káva – zákusky
svačiny – potraviny
sebevědomé výrobky
otevírací doba:
pondělí – pátek: 7:30 – 17:00
sobota – neděle: 8:00 – 17:00
káva v provozu od 9:00, za dobrého počasí

– každý den čerstvé pečivo a koláče z pekárny v Semilech
– pestrá nabídka potravin
– vynikající zákusky a chlebíčky, bagety a další svačiny
– nápoje všeho druhu
– bonbóny a pendreky
– nanuky
– výrobky z Poniklé i odjinud
– domácí sirupy a marmelády
– uzené ořechy
Espresso, cappuccino nebo caﬀè latte - na mlýnku káva
z liberecké pražírny Nordbeans
Přijďte se podívat, přijďte si něco koupit. A buďte taky Nad věcí.

Poniklá 147 – na návsi

Masáže přirozenou cestou řeší příčinu Vašich potíží, bez
zatěžování organismu medikamenty
Nabídka masáží:
Dornova metoda,
Breusova masáž,
klasická masáž,
Havajská masáž,
čokoládová masáž,
Medová masáž,
Celulitidová masáž,
lávové kameny,
baňky, tejpy,
ušní svíce,
tělové svíce,
su-jok, moxy,
SMS-cvičení,
parafínové zábaly

Dornova metoda odstraňuje:
· Bolesti zad, kyčlí, ramen, loktů, zápěstí,
· Ischiatické bolesti (bolesti beder)
· Bolesti hlavy, migrény a uvolňuje
podlebkové a žlučníkové body
· Mravenčení a poruchy citlivosti rukou,
nohou
· Ztuhlost zádových svalů a zatuhlost
krku
· Střevní a žaludeční potíže (chronické)
· Ztuhlost karpálních tunelů
· Rozdílnou délku končetin (funkčně
kratší noha)
60-90 minut: 400,- Kč
(Možno zakoupit dárkový poukaz)

„Pomáháme-li upřímně druhým, pomáháme i sami sobě“ Park Jae Woo

Pracovní nabídky
Servisní technik IT
HPP na dobu neurčitou
Požadavky: středoškolské nebo odborné vyučení s maturitou
Příjemný kolektiv, firemní benefity, možnost dalšího vzdělávání a růstu
Možnost nástupu: ihned

Domovník
DPP a možná spolupráce celoročně :-)
Požadavky: min. výuční list
Nenáročná práce, příjemné prostředí, práce na cca 3 hodiny denně
Možnost nástupu: ihned

Pro více informací volejte 604 553 444

Chcete mít internetové připojení a televizi
v jednom vyúčtování?
Měsíčně od 395 Kč... a navíc získáte ZDARMA POWER BANKU

