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Slovo redakce
Vážení čtenáři, jistě jste si všimli určitého
zpoždění ve vydání zpravodaje. Posunuli jsme totiž uzávěrku tohoto čísla až na termín po ustavujícím jednání nového zastupitelstva. Chtěli jsme
Vás co nejdříve informovat o tom, kdo povede po
další 4 roky naši obec. Vzhledem k tomu, že zápis z tohoto jednání najdete až v dalším čísle (na
ten jsme už opravdu čekat nemohli), rád využiji
tento úvodník, abych Vám sdělil stručné výsledky
a také několik postřehů z tohoto jednání.
O první zastupitelstvo byl veliký zájem nejen mezi našimi občany, kterých se tu sešlo 75,
ale svou návštěvou nás poctil také čerstvě zvolený staronový starosta Studence, pan Ulvr, spolu
s novou taktéž opětovně zvolenou místostarostou
Jilemnice, paní Čechovou.
Přestože zasedání probíhalo ve slavnostním
tónu, byla při jednání i diskuzních příspěvcích
stále cítit určitá pachuť z povolebních jednání,
která, jak už to v demokratickém zřízení bývá, nedopadla pro každého tak, jak by si představoval.
Nemá smysl zde zmiňovat jednotlivé příspěvky
ani ty, které byly přínosné, ani ty, nad kterými
zůstával rozum stát. Důležitý je výsledek. Důvěru většiny zastupitelů (těch, které jsme si zvolili)
dostal projekt změny ve vedení naší obce. Novým
starostou se tak stal Tomáš Hájek (Ponikelské
obrození) a jeho pravou rukou – místostarostkou se stala Petra Therová (SDH Poniklá).
V obecní radě dále zasednou Jaromír Jirouš,
ml. (Ponikelské obrození), Miloslava Kavánová
(TJ Sokol Poniklá) a Alena Vondrová (TJ Sokol
Poniklá).
V diskuzích před volbou i po ní zaznělo mnoho velkých slov, ať už slov chvály na odstupující vedení obce (nejen z úst našich občanů), tak
ujištění o obětavosti a zodpovědném přístupu ke
správě věcí obecních ze strany vedení nového.
Inu, nezbývá nám, než vzpomínat na to dobré, co
se v Poniklé za poslední 4 roky událo (nebudeme
se přece stále rýpat v nějakých přešlapech, vždyť
každý je omylný) a důvěřovat v to, že ve čtyřech
letech následujících se mnoho dobrého udělá
a přešlapů bude co nejméně.
Za naši redakci přejeme novému vedení mnoho úspěchů a velmi se těšíme na to, až Vás o nich
budeme v našem Ponikelském zpravodaji moci
informovat.
Ještě jedna redakční maličkost. Příští uzávěrka je už 15. prosince. Všechny přispěvatele
prosíme o značnou dochvilnost, protože chceme
stihnout zpravodaj do Vánoc, aby byly všechny
vánoční a novoroční zdravice aktuální. Dali jsme
si celkem šibeniční dvoudenní lhůtu na tvorbu
zpravodaje, takže opožděné příspěvky nám situaci značně zkomplikují.
Marek Kulhavý - redaktor
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Zprávy z obce, z Rady obce a Zastupitelstva obce
Činnost Rady obce
Zpráva RO za období od 6. září do 31. října 2010.
RO vzala na vědomí získání příslibu na
dotaci ve výši 500 tis. Kč z rozpočtu LK. Za
získané finanční prostředky bylo odsouhlaseno
zakoupení dopravního prostředku pro využití
v drobných službách. Multikára již dosloužila a generální oprava vozu by se pohybovala
v řádech několika desítek tisíc korun. Pro práci
zaměstnanců v DS bylo vhodné najít vozidlo,
které bude mít v obci co největší uplatnění:
provádět výkopové práce, převážet různý stavební materiál a pytle s odpadem, zvládnout
i přejezdy do svahu pod vlekem. Návrhů bylo
několik. Omezeni jsme byli ale množstvím
peněz. Částka nad půl miliónu se musela najít
v rozpočtu obce. Nakonec byl vybrán traktor
BELARUS s čelním nakladačem, na který je
možné kdykoliv dokoupit další zařízení, a tím
jeho možnosti využití ještě rozšířit. Prodejní
cena činila 556 800,- Kč. Podat žádost o finanční prostředky z rozpočtu LK po srpnových
povodních byla velká troufalost naší starostky.
Dokázala to. Byla starostkou s velkým „S“.
RO vzala na vědomí oznámení SZIF, regionálního rozvoje v Hradci Králové, o provedení poslední administrativní kontroly naší
žádosti o dotaci z PRV na projekt „Modernizace školní kuchyně – III. etapa“. Realizace
projektu proběhne o letošních zimních prázdninách. Základní škola tak bude mít kuchyň,
která bude splňovat přísná hygienická nařízení. K podpisu dohody o poskytnutí dotace má
dojít v měsíci listopadu.
RO doporučila pro příští rok sestavit plán
oprav a prací na bytovém fondu. Je naplánováno dokončit oplechování zbytku střešní krytiny na obytném domě čp. 204. Část střechy byla
opravena již v letošním roce. Předložený rozpočet na zbývající část činí 240 tis. Kč. Dále je
v plánu provést chybějící výměnu plastových
oken na zdravotním středisku a vybudování sociálního zařízení k jednotlivých bytům
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v čp. 60. Výměna plastových oken v čp. 267
bude provedena ještě v letošním roce.
RO vzala na vědomí položkový rozpočet
na restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého.
Položkový rozpočet předložil akademický sochař a restaurátor, pan MgA. Ondřej Sklenář.
Předběžná cena za zhotovení díla byla vyčíslena na 656 650,00 Kč. Při restaurování i andělíčků je odhadní cena stanovena na částku
898 650,- Kč. V rámci vyhlášených dotačních
titulů se budou hledat možnosti, jak zajistit financování této akce.
RO se zabývala ukončením nájemní
smlouvy na kantýnu. Pan Mádle na vlastní
žádost podal výpověď k ukončení pronájmu
nebytových prostor k 31. 12. 2010. Protože
značná část vybavení a zařízení v kuchyni
a restauraci je ve vlastnictví pana Mádleho,
bylo doporučeno s ním případné odkoupení
projednat. Prozatím bylo vyhlášeno výběrové
řízení. Termín uzávěrky byl stanoven k 31. 10.
2010. Výroky občanů, že pan Mádle dostal
výpověď od obce, se nezakládaly na pravdě.
Obec vždy hledala vhodná řešení, jak udržet
plynulý chod kantýny a zajistit provozuschopnost budovy. V současné době, kdy výrazně
poklesl zájem o výdej obědů (uzavření provozu Interlany), je pro pana Mádleno finančně
náročné, zajistit provozní náklady budovy. Pro
další vyjednávání ohledně odkoupení bylo doporučeno nechat na náklady obce vypracovat
znalecký posudek na zařízení a vybavení restaurace a kuchyně.
Odstupující rada obce děkuje všem svým
příznivcům. Během celého volebního období
se sešla celkem 125x a z jednání RO vzešlo
2045 usnesení. V časopise Pod horami jste se
mohli seznámit pouze se zlomkem toho, co
bylo během těchto čtyř let projednáno. Snažila jsem se vybírat ty nejzajímavější příspěvky
z dění v obci.
Alena Vondrová
místostarostka obce
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Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17. 9. 2010
25. zasedání ZO proběhlo dne 17. 09. 2010
od 18:05 hod. v kancelářích HD Krakonošův
ranč Poniklá. Zde přikládám přepis zápisu
z jednání. Zápis je bez příloh a je redakčně
upraven. Zápis včetně příloh je k nahlédnutí
na obecním úřadě nebo ke stažení na www.
ponikla.cz.

1) Zahájení

25. zasedání ZO bylo zahájeno v 18:05 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
9 zastupitelů.
Ověřovatelé zápisu 24. zasedání ZO, pan Josef
Bekr a ing. Petr Plichta se vyjádřili k zápisu:
zápis je pořádku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 25. zasedání ZO.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 25. zasedání ZO
ověřovateli zápisu paní Janu Pičmanovou
a paní Lenku Scholzovou, zapisovatelkou paní
Lenku Hájkovou, navrhovatelem usnesení
paní Miloslavu Kavánovou.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 28. 6. 2010 do 6. 9. 2010
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka, paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Plichta se informoval na dodržení
cenových nabídek při rekonstrukci v ZŠ
(okna,topení). U oken by nabídka měla být
dodržena, zatím byla fakturována jedna část,
druhá teprve bude. U topení nabídnutou cenu
firma Verner dodržela. Pro první rok bude
dodávky topiva (peletky,obilí) zajišťovat
firma Verner, na zimu jsou třeba dva závozy.

Bohužel, začaly odcházet ve škole staré radiátory, bude třeba je postupně všechny vyměnit.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 28. června 2010
do 6. září 2010.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Rozpočtová změna č. 2/2010
Diskuse: Bez připomínek.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje rozpočtovou změnu č. 2/2010,
kde jsou příjmy navýšeny na 436 475 Kč
a výdaje na 436 475 Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

4) Prodej pozemků
1. ppč. 132 a 133, k. ú. Poniklá – žadatel slečna
Martina Holubcová, čp. 85.
2. ppč. 416/16, k. ú. Poniklá – žadatel obec
Poniklá, vlastní PF ČR, pro přiřazení k prodeji
bytů.
Diskuse:
1. Paní starostka informovala, že o daný pozemek již bylo jednou žádáno, a byl nabídnut
k prodeji za 50 Kč/m², navrhla cenu ponechat,
zastupitelé souhlasili.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej pozemku ppč. 132 a 133,
k. ú. Poniklá, slečně Martině Holubcové,
čp. 85, za cenu 50 Kč/m².
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Zdržel se
0

Schváleno
Diskuse:
2. Paní starostka informovala, že o daný pozemek již bylo jednou žádáno, a byl nabídnut
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k prodeji za 50 Kč/m², navrhla cenu ponechat,
zastupitelé souhlasili.
Návrh usnesení:
Tento pozemek je v majetku PF ČR, obyvatelé
čp. 307 by ho rádi odkoupili současně s byty.
Zastupitelé souhlasí, pozemek bude prodán za
cenu, za jakou bude odkoupen od Pozemkového fondu, upozornili pouze na nutnost zřízení
věcného břemene přístupu pro obec, neboť je
v blízkosti výtlačný řád.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení uzavření úvěru

M. Kavánová (info): Oslovené bankovní
ústavy Poštovní spořitelna a GE Money bank
úvěr neposkytnou, KB požaduje zástavu,
další obvolané také požadují zástavu. Jedinou nabídku jsme dostali od České spořitelny,
zde již máme zavázán i nějaký majetek.
Úroková sazba je solidní, máme možnost
předčasného splacení. Smlouvy jsou zatím
na předpokládané částky, až je budeme vědět
přesně, výše jednotlivých úvěrů se upraví dodatkem.
Na dotaci na předčištění ČOV již máme li–
mitku (na 45%), dalších 10% máme přislíbeno
od Krajského úřadu, smlouva bude podepsána
na konci října.
Diskuse: Zastupitelé se shodli, není možnost
100% dotace, tudíž jinou možnost, než úvěr na
dofinancování nemáme.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření úvěrových smluv
č. 0151319449 (předčištění ČOV) na
1 262 000 Kč, č. 0151321469 (kuchyň ZŠ) na
360 000 Kč a č. 0151318489 (zateplení ZŠ) na
1 700 000 Kč u České spořitelny.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Změna ÚPD, smlouva se SURPMEM
M.Kavánová (info): SURPMO zvedlo cenu
k 70 tis. Kč vzhledem k požadavkům MěÚ
Jilemnice, s tím jsme nesouhlasili, nakonec se
vrátili na původních 49 tis. Kč, i to je ale dost
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za pouhou změnu 12 pozemků a jejich klasifikací v již existující dokumentaci, ale jiná
možnost není. Návrh smlouvy prošel i přes
MÚ Jilemnice, vše by mělo být v pořádku.
Diskuse:
Zastupitelé navrhují rozdělit náklady na
změnu mezi žadatele rovným dílem.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
SURPMO na pořízení změny č. 1 ÚPD obce
Poniklá.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

7) Zakoupení vybavení do půjčovny lyží na vlek Homole
M.Kavánová (info): Vybavení jsme viděli
osobně, vypadá dobře, cena je přijatelná, lze
i na splátky s podmínkou, že odebereme vše.
Majitel vše doveze, zaškolí obsluhu, pomůže
i s instalací nových regálů (ty jeho již jsou
nepoužitelné).
Diskuse:
Zastupitelé se shodli, že půjčovna bude pro
vlek přínosem, je třeba tuto informaci dostat
včas i do letáčků.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje odkoupení lyžařského vybavení
do půjčovny od pana Zábranského za cenu
50 000 Kč.
Hlasování:
Pro
9

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

8) Diskuse
Paní starostka poprosila hasiče a fotbalisty
o přeložení struhy pod hřištěm – na žádost
paní Holubcové. Zastupitelé probrali možnosti
úprav, bohužel je třeba i vstup na soukromé
pozemky, je nutné jednat s majitelem pozemku
panem P. Jandurou, který také požaduje úpravu struhy.
Dále paní starostka poprosila o odstranění
nádoby za starou farou, pan Jirouš přislíbil
v nejbližší době.
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý
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Zápis z 26. zasedání Zastupitelstva obce ze dne 17. 9. 2010
26. zasedání ZO proběhlo dne 8. 10. 2010
od 17:00 hod. v restauraci Krakonošovo zátiší
Poniklá. Zde přikládám přepis zápisu z jednání. Zápis je bez příloh a je redakčně upraven.
Zápis včetně příloh je k nahlédnutí na obecním
úřadě nebo ke stažení na www.ponikla.cz.

1) Zahájení
26. zasedání ZO bylo zahájeno v 17:05 starostkou Mílou Kavánovou za přítomnosti
14 zastupitelů.
Ověřovatelé zápisu 25. zasedání ZO paní
Jana Pičmanová a paní Lenka Scholzová se
vyjádřili k zápisu: zápis je pořádku.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje program 26. zasedání ZO.

Paní starostka podala informace o technickém vybavení stroje i jeho využití a obsluze. Paní Petrušková se poptala na řešení
nepořádku, který zanechala firma provádějící
výměnu oken na zdravotním středisku – je
požadováno dokončení včetně úklidu. Dále se
paní Petrušková zeptala na ocenění majetku
v kantýně – obec si pozve vlastního odhadce
a pak bude řešit, co odkoupí a co ne.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje činnost RO od 6.září 2010 do
4. října 2010.
Hlasování:
Pro
14

Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

Návrh usnesení:
ZO pověřuje pro 26. zasedání ZO
ověřovateli zápisu pana Tomáše Klikorku
a pana Jaroslava Čížka,
zapisovatelkou paní Lenku Hájkovou,
navrhovatelem usnesení pana Marka Kulhavého.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

2) Zpráva o činnosti Rady obce za
období od 6. 9. 2010 do 4. 10. 2010
Zprávu z jednání Rady obce za výše uvedené
období přednesla místostarostka paní Alena
Vondrová. Zpráva je přílohou tohoto zápisu
a je k nahlédnutí na OÚ Poniklá.
Diskuse:
Pan Klikorka a pan Jindřišek se dotázali
na podrobnosti ohledně nového traktoru.

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

3) Prodeje pozemků
a) ppč. 4814/1, k. ú. Přívlaka, rozloha 4160m²,
žadatel J. Granát, čp. 473, viz příloha (dopis
a mapa).
Diskuse: Zastupitelé se shodli, že informace
podané žadatelem jsou nepodložené, cena
neodpovídá současným cenám za obecní
pozemky.
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej pozemku ppč. 481/1, k. ú.
Přívlaka, rozloha 4160m², panu J. Granátovi.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

b) ppč. 453/5, k. ú. Poniklá - část, rozloha neznámá, žadatel pan A. Kostrikin, čp. 319
Diskuse: Zastupitelé se informovali na
stav prodeje bytů v čp. 319 – dosud nebyly
všechny prodány. RO navrhla prozatím panu
Kostrikinovi při osobním jednání dlouhodobý
pronájem. Momentální zájemce o poslední byt
se má vyjádřit do konce října, pokud odřekne,
byt bude nabídnut přes realitní kancelář.
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Návrh usnesení:
ZO odkládá prodej ppč. 453/5, k. ú. Poniklá – část panu A. Kostrikinovi do doby
prodeje posledního bytu v čp. 319 a souhlasí
s dlouhodobým pronájmem.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

c) ppč. 1768/1, k. ú. Přívlaka - část, žadatel
pan B. Mixánek, čp. 99.
Diskuse: Zastupitelé řešili cenu i jak zasahuje
pozemek do cesty, jsou zde nejasnosti z minula.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej ppč. 1768/1, k. ú. Přívlaka
– část, panu B. Mixánkovi, čp. 99.
Hlasování:
Pro

Proti

M. Kavánová
K. Kavánová

7

Neschváleno

Zdržel se
J. Čížek
T. Klikorka
J. Pičmanová
A. Vondrová
J. Bekr

Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej ppč. 1768/1, k. ú. Přívlaka –
část, panu B. Mixánkovi, čp. 99.
Hlasování:
Pro

7

Proti

0

Neschváleno

Zdržel se
J. Čížek
T. Klikorka
J. Pičmanová
A. Vondrová
J. Bekr
M. Kavánová
K. Kavánová

Návrh usnesení:
ZO odkládá prodej ppč. 1768/1, k. ú. Přívlaka
– část, panu B. Mixánkovi, čp. 99 do místního
šetření.
Hlasování:
Pro

Proti

11

0

Neschváleno

7

Zdržel se
J. Jirouš
J. Jindřišek
P. Plichta

d) ppč. 1749/3, k. ú. Přívlaka, žadatel paní
Brádlerová, zájemkyně o koupi čp. 460.
Diskuse: Zastupitelé se shodli, že se jedná o obecní cestu, ačkoliv je zavezená
nepořádkem a nepoužívaná, přesto se budou
držet pravidla, že obecní cesty se neprodávají.
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej ppč. 1749/3, k. ú. Přívlaka,
zájemci o čp. 460 paní Brádlerové.
Hlasování:
Pro

Proti

11

0

Schváleno

Zdržel se
J. Jirouš
J. Jindřišek
P. Plichta

e) ppč. 94, k. ú. Poniklá, část, žadatelé Lenka
a Miloš Hájkovi, čp. 56.
Diskuse: Většina zastupitelů považuje tento
pozemek za důležitý pro eventuelní budoucí
výstavbu, někteří navrhli doplnit smlouvu
o pronájmu o předkupní právo.
Návrh usnesení:
ZO zamítá prodej části pozemku ppč. 94
žadatelům Lence a Milošovi Hájkovým, čp.
56, a zároveň souhlasí s přepracováním smlouvy se zapracováním předkupního práva.
Hlasování:
Pro
K. Kavánová
P. Plichta
A. Vondrová
J. Pičmanová
L. Scholzová

Proti

Zdržel se

M. Kulhavý
J. Jirouš
J. Jindřišek

6

Neschváleno

Návrh usnesení:
ZO schvaluje prodej části pozemku ppč. 94
žadatelům Lence a Milošovi Hájkovým, čp.
56.
Hlasování:
Pro
M. Kavánová
T. Klikorka
Z. Petrušková
J. Jindřišek

Proti

Zdržel se

9
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4) Schválení cen jízdného lyžařského vleku HOMOLE
Diskuse:
Paní starostka informovala o DE verzi reklamního materiálu – je v tisku, o revizi lana – vydrží
ještě dvě sezony, pak už se musí vyměnit, to
bude stát cca 150 tisíc. Zodpověděla dotazy
zastupitelů na reklamu – letáčky budou ve
školách, infocentrech, a úspoře nákladů na
rolbování – cca 50 000 Kč, nebude obsluhovat externí pracovník. Diskutovaly se také
možnosti další reklamy.
Návrh usnesení:
ZO schvaluje ceny jízdného lyžařského vleku HOMOLE dle ceníku platného v loňské
sezoně.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

5) Schválení cen půjčovny lyží
Diskuse:
Ceník byl sestaven na základě srovnání cen
půjčoven v okolí, paní starostka navrhla
snížení cen, prozatím nemáme dodatečné vybavení (sušička bot…), na základě dotazů
zastupitelů informovala o zajištění servisu –
pracovník obsluhy se živnostenským listem
a zkušenostmi, bezpečnost – obec je pojištěna,
ale v půjčovní smlouvě zákazník podepisuje,
že jde na vlek na vlastní nebezpečí, na provozování půjčovny nemusí mít obec živnostenský
list, protože půjčovna je součástí vleku. Ceník
půjčovny byl zadán RO.
Návrh usnesení:
ZO pověřuje RO vypracováním ceníku
půjčovny lyží.
Hlasování:
Pro
14

Proti
0

Schváleno

Zdržel se
0

6) Diskuse a závěr.
Diskuse:
Pan Klikorka požádal o vysvětlení okolností
prodeje pozemku paní Holubcové (viz minulé
zasedání). Paní Kavánová požádala zástupce
SDH o podrobnosti ke svozu kovového odpadu. Zastupitelé navrhli SDH vytipovat místa
pro svoz (např. totožná s nebezpečným odpadem) a včas je oznámit občanům.
Na závěr byli oceněni zastupitelstvem občané:
Šárka Jiroušová, Adéla Romaniaková a Petr
Třešňák, ml. – sportovní úspěchy
Ladislav Jirouš – prezentace obce
Boženka Jiroušová – Klub důchodců
Boženka Stínilová – Klub důchodců a pomoc
starším občanům
manželé Jana a Rostislav Pičmanovi – Muzeum krkonošských řemesel (prezentace obce)
Marek Kulhavý – firma Rautis (prezentace
obce)
Tomáš Hájek – rozkvět ponikelského hraného
i loutkového divadla
Lenka Scholzová – práce nejen s dětmi a vedení MŠ
Podle oficiálního zápisu zpracoval Marek Kulhavý

Informace pro dárce
krve:

Odběrové místo OHBKT ÚVN Praha, TS Jilemnice, oznamuje, že ve
dnech 21. 12. do 31. 12. 2010
bude odběrové středisko uzavřeno.
Provoz bude zahájen opět
4. 1. 2011.
Za pochopení děkuje kolektiv TS
OHBKT ÚVN Praha - Jilemnice.
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Mým národům!
lé.

Milé dámy, ctění pánové, ponikelští hora-

Sepisuji toto skromné provolání k vám
všem ve chvíli, která je stále ještě zjitřena
mnohou trpkostí z nelehkých povolebních jednání. I nedávné ustavující zasedání zastupitelstva obce prokázalo, že bouře emocí propuknuvší nad dohodou o složení nové obecní rady
odeznívá jen pozvolna. Nemíním se vracet
k rozebírání podnětů zapříčiňujících tento neblahý stav, pouze popřeji všem chladnou hlavu, nadhled, schopnost sebereflexe a dobrou
vůli. A k tomuto přání připojuji i nataženou
ruku nabízející širokou spolupráci.
Stávám se starostou se spoustou starostí…
Velkých výzev se ale nebojím, překážky rád
přeskakuji (nebo podlézám), ale neobcházím.
Poniklá je pro mne srdeční záležitostí a tak mi
na tepu jejích událostí kromobyčejně záleží.
Cílem, který vytýkám pro své funkční období,
je zejména přesvědčení podstatné části sousedů a přátel, že v dnešních dnech nejsme pouze
svědky konce jedné úspěšné kapitoly ponikelské historie, ale zejména svědky začátku kapitoly ještě úspěšnější. To si ale budeme muset
vypovědět zase až za čtyři roky!
A jaká doba nás vlastně čeká? Inu - jak
ostatně o přítomnosti její současníci vždy
soudí – zásadně důležitá. Kohoutky s dotačními penězi z krajských a národních fondů se
kvapem zavírají, nižší výběr daní doléhá i na
příjmy obcí, zdroje se tenčí. O to více budeme
muset napnout veškerou snahu k vyzískání si
maxima možného, vážit budeme muset každou utracenou korunu. Zkrátka, za málo peněz
se pokusíme o hodně muziky! Věřím, že se
vám na ni bude dobře tančit…
Vím, že následující týdny to se mnou nebudete mít úplně jednoduché. Agenda starosty
menší obce je velmi rozkošatělá a průnik do
všech tajů výkonu této funkce není možný provést ze dne na den. Ale nejsem prvním, kdo
se musí mnohé učit a nejsem prvním, kdo se
potřebné naučí. Ostatně stojí za mnou velmi
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reprezentativní rada obce, kterou se podařilo
sestavit v poměrném zastoupení vůči výsledku
voleb. To je v ponikelské historii jev neobvyklý (vzpomeňme třeba jen uplynulá dvě volební
období), v okolních obcích je to stav vyloženě
nezvyklý… Také v zastupitelstvu složeném
z lidí nejrůznějších profesí, zkušeností a pohledů na svět vnímám velkou devizu do budoucích let. V neposlední řadě pak obracím
nadějeplné pohledy i na vás, aktivní občany,
členy spolků, nebo prostě jen slušné občany
konající si své povinnosti a zušlechťující svojí
prací své okolí. A tak chovám upřímnou naději, že společnými silami dospějeme do doby,
kdy budeme zase moci být ještě o trochu hrdější, že žijeme v naší výjimečné obci.
Nebudu v tuto chvíli dávat množství slibů
(toho jsme si užili před volbami), je na čase
vyřčené úkoly plnit! Přispěje-li každý svoji
hřivnou – a já bych tomu byl nade vše rád –
budeme se za čtyři roky moci za sebou beze
studu ohlédnout.
Předem děkuji za vaši shovívavost v mých
nelehkých začátcích i plodnou spolupráci při
velebení naší čarokrásné vísky na patě nebenosných Krkonoš.
Tomáš Hájek
starosta obce

Jízdní řády autobusů
Vážení občané, zde předkládáme zápis
z jednání na téma: „Změny jízdních řádů
autobusů linkové dopravy v okolí Poniklé“,
které se uskutečnilo 30. 9. 2010 na OÚ Poniklá. Jednajícími byli:
Ing. Miloslava Kavánová, starostka
Ing. Viktor Liška,Odbor dopravy KÚLK
Ing. Ondřej Polák, ČSAD Semily a. s.
Jan Roženský, KORID LK
Předmětem jednání bylo řešení požadavků, vyvstalých po změnách jízdních řádů k
13. 6. 2010.
Linka 946, spoj 3/4 (odjezd v 6:20
z Jestřabí v Krk.): Občanům dojíždějícím do
Jilemnice vadí zajížďka do Víchovské Lhoty
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vání vzájemného čekání v zastávce Hrabačov,
(případně výstup ve Víchové u prodejny a po
křiž. – dopravce zajistí. (Zapsal: Jan Rožencca 20 minutách nástup do téhož autobusu, poský)
kračujícího do Jilemnice). Dopravce a KORID
OÚ Poniklá
LK tuto nepříjemnost vnímají, technologicky
ale nelze řešit jinak, než nasazením dalšího autobusu do oběhu, což je z ekonomických důDovážka obědů
vodů nepřijatelné pro dopravce i objednatele.
Pohostinství Mádle plánuje poskytovat
Je konstatováno, že cestující nedoplácí žádný
další službu našim občanům, a to rozvážku
rozdíl jízdného (ve spoji je možné přímé odbaobědů domů. Cena takového obědu by byla
vení až do Jilemnice).
60 - 70,-Kč/oběd. Prosíme případné zájemce,
Linka 953, spoj 20 (odjezd 14:25 z Vrchaby se jakýmkoliv způsobem ozvali na Obeclabí): Připomínka k velké obsazenosti spoje;
ní úřad v Poniklé do konce měsíce listopadu.
údajně nasazován menší autobus. Dopravce
Děkujeme.
prověří, běžně by měl být nasazován standardOÚ Poniklá
ní autobus, k nasazení menšího vozidla není
důvod. (Dodatečně potvrzeno turnusové nasaMístní knihovna v novém kabátě
zení autobusu s kapacitou 55 míst k sezení.)
Linka 941, spoj 7 (odjezd v 7:35 z RokytOd měsíce listopadu je knihovna otevřena
nice n. Jiz.): Požadavek na dřívější odjezd z Jikaždé
úterý od 14:30 do 16:00 hodin. Kdo by
lemnice (směrem do Vrchlabí), aby v zastávce
nevěděl, nachází se v prostorách školní těloHrabačov, křiž. vázal na protisměrný spoj č. 8
cvičny. Určitě tu plánujeme nějaké akce, bylo
z Vrchlabí (jenž do Jilemnice nezajíždí). Bude
by škoda takovéhoto krásného prostředí nesplněno drobnou úpravou jízdního řádu, řidiči
využít. Přijďte se podívat, určitě budete mile
budou poučeni o vzájemném čekání.
překvapeni.
Linka 690220, spoj 12 (odjezd v 12:35
OÚ Poniklá
z Liberce, 13:40 ze Semil) a linka 961, spoj 27 (odjezd 14:40
ze Semil): není přípoj od Semil
do Poniklé – přípojný bus jede
až za cca 40 minut. Cestující
(zejm. školní mládež) chodí
pěšky po frekventované silnici.
V prvém případě těžko řešitelné, potenciální přípojné autobusy musejí vyjíždět až po skončení směn ve Vrchlabí a Jilemnici. V druhém případě lze řešit
prodloužením spoje č. 16 linky
946 (odjezd 15:30 z Jilemnice
do Vích. Lhoty) – z Víchovské
Lhoty bude autobus pokračovat
do Poniklé.
Linka 941, spoj 11 (odjezd
v 12:40 z Rokytnice n. Jiz.)
a linka 953, spoj 13 (odjezd
v 12:22 z Tanvaldu): garanto- Od měsíce listopadu je knihovna otevřena každé úterý od 14:30
do 16:00 hodin.
foto: OÚ Poniklá
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Společenská kronika

Společenská kronika a jiná oznámení
a mnoho štěstí do dalších let.

Narození
Dne 9. 9. 2010 se narodil Hynek Hlaváč. Rodičům blahopřejeme.

Rozloučení
8. 10. nás navždy opustila paní Anna Prokůpková. Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou
soustrast. Budeme vzpomínat.

Poděkování
Děkujeme touto cestou všem, kteří se přišli
do smuteční síně rozloučit se zesnulou paní
Annou Prokůpkovou. Dík patří také panu
Jaroslavu Čížkovi za velmi procítěná slova. Děkujeme také paní Jiřince Šafránkové
a obyvatelům Domu s pečovatelskou službou
za obětavou pomoc.
Bachtíkovi

OÚ Poniklá

Svatby
3. 9. oslavili diamantovou svatbu Miroslav
a Drahomíra Harcubovi a 26. 10. oslavili
stříbrnou svatbu Roman a Soňa Hlídkovi.
Garatulujeme a přejeme vše nejlepší do dalších společných let.

Jubilea v září a říjnu
Svá jubilea oslavili:
94 let: Ludmila Fišerová
80 let: Zdeňka Skalská, Zdeněk Janura
75 let: Danuše Skovajsová
70 let: Jaroslav Urík, Marie Kaňková, Josef Tomáš, Jana Nechanická
Všem oslavencům přejeme pevné zdraví
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Poděkování
Upřímné poděkování Vám všem, kteří jste
nám v době tatínkovy nemoci pomáhali
a podpořili nás a též projevili účast při jeho
odchodu.
Děkujeme a vážíme si Vaší přízně.
Rodina Bohumila Rychtáře

Velké poděkování
patří paní Květě Kavánové za její celoroční
květinovou výzdobu a údržbu nejen své předzahrádky, ale i kolem veřejného prostranství,
které bylo dříve zarostlé kopřivou a jiným
plevelem. Každý, kdo projde, musí uznat
a alespoň v duchu poděkovat. Děkujeme.
Jiroušová

foto: Marek Kulhavý

Pod horami - září - říjen

Volby 2010

Komunální volby 2010 - Výsledky
Poděkování voličům

Poděkování voličům

Zastupitelé za Ponikelské obrození zdvořile děkují všem odvážným voličům, kteří podpořili naši smělou kandidaturu. Jak vidno, podařilo se nám zčeřit hladinu ponikelských vod,
což byl jeden z motivů naší snahy. Věříme, že
závan nových myšlenek do rozhodování o budoucnosti naší obce bude ku prospěchu všem
ponikelským obyvatelům.
Ponikelské obrození

Jménem sdružení TJ Sokol Poniklá, které
dalo do kupy 15 osůbek, lidí, kteří byli ochotni
se podílet na vedení obce, děkuji všem, kteří jste nám vyjádřili podporu. Děkujeme za
všechny hlasy a hlásky, které nás přesvědčily o
tom, že i přes nelehký začátek jsme svoji úlohu
zvládli ku spokojenosti velké části z vás. Šest
z nás se bude snažit vás opět poslouchat a udělat vše, abychom vám vyšli co nejvíce vstříc.
Děkujeme a budeme se snažit. Poniklé zdar!!!
Míla Kavánová

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010
Výsledky voleb
Zastupitelstvo obce
Kraj: Liberecký kraj
Okres: Semily
Obec: Poniklá

Volební strana č.1 - TJ SOKOL Poniklá
Kandidáti:
Poř.č.
Jméno a příjmení
1.
Miloslava Kavánová
2.
Alena Vondrová
3.
Josef Bekr
4.
Radka Soukupová
5.
Lenka Scholzová
6.
Petr Třešňák
7.
Jan Petruška
8.
Antonín Polej
9.
Ivana Plichtová
10.
Zdeňka Petrušková
11.
Ladislav Soukup
12.
Květa Kavánová, st.
13.
Jana Pičmanová
14.
Petra Skalská
15.
Eva Koldovská

Počet hlasů:
324
288
251
191
231
227
163
202
153
172
154
223
144
121
126

2970
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Volební strana č.2 - Ponikelské obrození
Kandidáti:
Poř.č.
Jméno a příjmení
1.
Tomáš Hájek
2.
Jaromír Jirouš,ml.
3.
Jaroslav Čížek
4.
Jan Kubín
5.
Petr Václavík
6.
Filip Hedvičák
7.
Soňa Anna-Marie Fišerová
8.
Petra Plichtová
9.
Eva Holubcová
10.
Adéla Romaniaková
11.
Vladimír Tryzna
12.
Jaroslav Jón
13.
Vladimír Hejral
14.
David Hož
15.
Jakub Boháč

Počet hlasů:
280
207
204
245
184
186
125
134
147
143
198
246
171
157
137

2764

Volební strana č.3 - Sbor dobrovolných hasičů
Kandidáti:
Poř.č.
Jméno a příjmení
1.
Petr Plichta
2.
Jaromír Jirouš, st.
3.
Marek Kulhavý
4.
Vítězslav Schmidt
5.
Eva Holubcová
6.
Barbora Kulhavá
7.
Petra Therová
8.
Jakub Harcuba
9.
Jiří Jindřišek
10.
Vladimíra Macháčková
11.
Soňa Václavíková
12.
Jakub Jirouš
13.
Zdeněk Krafek
14.
Tomáš Klikorka
15.
Květa Kavánová, ml.

Počet hlasů:
180
160
138
121
136
87
154
120
123
127
154
73
90
144
98

1905
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Volby 2010
ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE

Volební strana č.4 - Jeskyňáři a Nezávislí
Kandidáti:
Poř.č.
Jméno a příjmení
1.
Lenka Hájková
2.
Martin Borde
3.
Jaromír Braun
4.
Ondřej Skalský
5.
Miloslav Hájek
6.
Václav Novák
7.
Vladimír Janata
8.
Zdeněk Ron

Počet hlasů:
95
49
66
51
61
24
36
32

414

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva:
Pořadí zvolení Jméno a příjmení

Poř. na HL

Počet hlasů

Volební strana č.1 - TJ SOKOL Poniklá
1.
Miloslava Kavánová
2.
Alena Vondrová
3.
Josef Bekr
4.
Lanka Scholzová
5.
Petr Třešňák
6.
Květa Kavánová

1.
2.
3.
5.
6.
12.

324
288
251
231
227
223

Volební strana č. 2 - Ponikelské obrození
1.
Tomáš Hájek
2.
Jaroslav Jón
3.
Jan Kubín
4.
Jaromír Jirouš
5.
Jaroslav Čížek

1.
12.
4.
2.
3.

280
246
245
207
204

Volební strana č. 3 - Sbor dobrovolných hasičů
1.
Petr Plichta
2.
Jaromír Jirouš
3.
Petra Therová
4.
Soňa Václavíková

1.
2.
7.
11.

180
160
154
154
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Ze školy a ze školky
Co nového v základní škole?
Jak už to tradičně bývá, 1. září se otevřely
dveře škol, do kterých se nahrnuly natěšené
děti.
V Poniklé ve škole o prázdninách proběhla
velká rekonstrukce, vyměnily se okna a kotel,
abychom méně škodili životnímu prostředí
a ušetřili prostředky vynakládané na vytápění.
Do poslední chvíle se pilně pracovalo, nápomocni nám byli i někteří rodiče, za což jim
patří poděkování.
A tak jsme mohli první den přivítat 80 dětí.
Bohužel jich je zase méně, a proto jsme tomuto stavu museli přizpůsobit organizaci naší
školní výuky. Na prvním stupni je ve druhé
třídě oficiálně spojený 3., 4. a 5. ročník, ale
v tomto složení (25 dětí) výuka probíhá pouze
u předmětů výchovně zaměřených. V hlavních předmětech se žáci dělí do dvou skupin,

Mravenec

Mravenec je malý tvor
a les je plný potvor.
Je tam pro něj nebezpečně
a nežije věčně.
Dominik Gembický
5. třída

v jedné skupině jsou vyučovány dva ročníky,
v druhé jeden ročník samostatně. I na druhém
stupni došlo ke spojení dvou ročníků v některých předmětech. Tyto změny se promítly do
personálního složení pedagogického stavu,
který prošel výraznou obměnou. Byl ponížen
o jednoho učitele a další odcházející členy
se podařilo vhodně doplnit kvalifikovanými
učiteli. Počet hodin odučených kvalifikovaně
stoupl na 94%! Věřím, že nově příchozí nahradí odcházející opory po všech stránkách.
V novém školním roce se nám ve spolupráci s dalšími organizacemi podařilo dokonce rozšířit nabídku volnočasových aktivit ve
škole (kompletní nabídka na www stránkách
školy), a tak zájemci z řad dětí mohou i po vyučování rozvíjet své vlohy a zájmy.
Doufejme, že právě začínající školní rok
proběhne ke spokojenosti všech zúčastněných.

Zdeněk Vinklář
ředitel ZŠ Poniklá

Mravenčení

Nejzábavnější asi bylo stavění mraveniště ze
špejlí.

V září jsme přijali nabídku KRNAPu a přihlásili jsme se do projektu nazvaného Mravenčení.
Mravenčení 9. 9. - Hostinné
Nejzábavnější asi bylo stavění mraveniště
ze špejlí. Tak cílem bylo postavit co nejvyšší
mraveniště. Tým, který měl nejvyšší, vyhrál
a dostal cenu. Všichni jsme se dobře bavili,
i naše skupina, která byla poslední. Nejvíce
mě překvapilo, jak dlouho dokáže mravenčí

foto: ZŠ Poniklá
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královna žít – až 25 roků! Překvapivé bylo
i mraveniště, sice bylo už opuštěné, ale dosahovalo obrovských rozměrů. Jediné, co mi
vadilo, bylo časné vstávání a to, že nám počasí
nepřálo.
Brzy ráno jsme nasedli do vlaku
a jeli do malého městečka jménem Hostinné.
Pan Mikule, pracovník KRNAPu, nás seznámil se životem mravenců. Vyprávěl nám, jak
mravenci žijí a co všechno dokážou. Abychom
se nenudili, tak si pro nás připravil různé hry.
Rozdělili jsme se do pěti skupin a sestavovali jsme mravence z několika částí, hráli jsme
mravenčí pantomimu a stavěli jsme mraveniště.
Pak jsme se vydali do nedalekého
lesa na naučnou mravenčí stezku, kde jsme
viděli spoustu mravenišť. Kdyby nepršelo, viděli bychom i spoustu mravenců.
Výlet se mi líbil, jediné, co mi vadilo, bylo počasí.
Dávám 8 bodů z 10.
Štěpán Rypl, 8. třída

Výročí Josefa Šíra
V naší škole visí ve vestibulu dvě velké
nástěnné mapy. Autorem je Josef Šír, který
má v letošním roce 90. výročí úmrtí.
Žil v letech 1859 – 1920 a byl podkrkonošským učitelem a spisovatelem. V ponikelské škole působil sice jen dva roky, 1883 –
1885, přesto stihl namalovat obě mapy, a to
pouze podle vojenského plánku.
K výročí jeho smrti byl o jeho životě
a díle vydán literárně-rodopisný sborník.
Sestavil jej jeho potomek Kristián Richtera
a Jana Šustová. Obsahuje dobové fotografie,
dopisy, povídky, loutkové hry i jeho malby.
Při hodinách literatury jsme listovali sborníkem a četli jsme si část jeho díla V horské
škole. Připomněli jsme si, kde všude působil,
a pak jsme se vydali po jeho stopách. Cyklisté v deštivém počasí dojeli do Horní Branné,
kde se narodil. Pěší túra druhé skupiny vedla z Vysokého nad Jizerou do Staré Vsi, kde
jsme našli starou školu, ve které r. 1879 učil.

Cyklisté v deštivém počasí dojeli do Horní Branné, kde se Josef Šír narodil.
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Po svačině jsme si přečetli ukázku z povídky
Kupci dětí a školu jsme si namalovali. Závěr
výpravy byl ve vysocké cukrárně.
Cesta do jeho dalších škol v Horních Štěpanicích a v Roztokách u Jilemnice nás možná ještě čeká.
Veronika Buriánková a Pavla Nováková, 9. třída

Poznáváme naši obec
Tento úkol byste našli v naší prvouce,
proto jsme požádali paní starostku, zda by
nás seznámila s činností obecního úřadu.
Nejprve jsme navštívili obřadní síň, kde jsme
si dokonce vyzkoušeli roli oddávajícího. To
byla ale tréma!
Na obecním úřadě jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého o naší obci a o práci obecního úřadu. Někteří odvážní druháci přečetli
zprávy do místního rozhlasu. To byl zážitek!
Za zajímavé a poučné dopoledne děkujeme
paní starostce Kavánové a paní Soukupové.
Žáci 1. a 2. ročníku ZŠ

Začátek školního roku v mateřské
škole
Začátek školního roku v mateřské škole
Krásný čas sálavého sluníčka, osvěžující
vody, krásných výletů a dovolených je již za
námi.
My, dospělí, bychom řekli, že nás už čeká
jen ta dlouhá zima, ale děti vše vnímají trochu jinak.
Dokážou
se radovat
z
barevného listí,
větru vybízejícího
k pouštění draka.
I z deště
a velkých
louží.
Před
našimi

Školka a škola
pravidelnými vycházkami nás odradí opravu
v tuto dobu pouze déšť. Brouzdáme tedy Poniklou, pozorujeme vše okolo nás. A naše pozorování nás inspiruje pro nová roční témata.
Ve školce jsme trávili „ROK“ s Krakonošem, Krtkem i panem Rokem. Co nás bude
jako klubíčko provázet nynějším školním rokem? Krásný starý dub, který roste kousek od
Pískovny.

Proč se dub červenal
Už víme, že to není tím, že by se před námi
styděl, ale že jeho listy začaly, jako všechny na
podzim, měnit barvu. Dokonce si s námi chtěl
i hrát. Když zafoukal vítr, házel po nás dolů
žaludy, ale spadané listí je rychle schovalo.
Přestože „babí léto“ trvalo jen krátce, ani
chladnější počasí nás neodradilo od dlouhé
procházky do místního kravína. Nasvačit jsme
se museli už dřív, aby na nás paní Lániková
nemusela čekat. Vše dopadlo dobře, v kravíně
se nám moc líbilo a na památku jsme si odnesli
krásné dřevěné kravičky.
19. října k nám do školky přijela návštěva.
Dvě kamarádky ze Sdružení Čmelák. Přišly
si s námi povídat o stromech, lese a hlavně
o papíru. Protože jsme byli pozorní posluchači, všichni jsme si mohli vyrobit vlastní papír.
Teď už víme, jak je důležité třídit odpad a dávat papír do sběru. Vždyť tak můžeme zachránit hodně stromů.
22. října jsme se slavnostně oblékli. To
proto, že nás malý autobus odvezl do Jablonce nad Jizerou na krásnou pohádku HONZA
A ČERT. S Honzou vše dopadlo dobře, ale
princeznu si tentokrát nevzal. Vybral si totiž
hodné a hezké děvče z chalupy.
Nevíme, kdy napadne první sníh, ale na
to jsme čekat nechtěli. 25. října jsme šli uspat
náš krásný starý dub. Jeho kořeny jsme přikryli hustou peřinou z listí, změřili jsme obvod
kmenu (museli ho obejmout tři kamarádi),
abychom na jaře zkontrolovali, jestli alespoň
trochu přibral. Pohladili jsme ho a před odchodem mu zazpívali ukolébavku.
Pro dub už zima může začít. A co pro vás?
Za MŠ Lenka Scholzová
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foto: MŠ Poniklá
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Co se děje v SDH Poniklá
Mladí hasiči jedou na ME ve
Slovinsku
Už po několikáté se naši mladí hasiči připravovali na kvalifikaci v disciplinách CTIF,
a to útok a štafeta. Vítěz bere třetí postupové
místo na Mistrovství Evropy a doplní českou
reprezentaci. Celý rok trénují, aby byli úspěšní
v postupové soutěži hry Plamen, a letošní rok
trénovali opravdu poctivě. Probojovali se až
na Mistrovství republiky, kde obsadili krásné
druhé místo, bohužel opět se nepodařilo zdolat
tým z Měníku. Měly to být poslední závody,
ale po jejich výsledcích jsme věděli, že v kvalifikaci mají velkou šanci vybojovat historický

Vítězný tým.

úspěch pro Poniklou a představit se na Evropě.
A tak se opět v září začalo trénovat na plné
obrátky. Letošní kvalifikace probíhala v areálu
SDH Petrovice u Třebíče dne 16. října. Nasazení něco předvést bylo tak obrovské, že se
zkoušelo takřka za každého počasí. Nenechalo
se nic náhodě a tak poslední trénink proběhl
dokonce v den odjezdu, kdy se ráno pilovaly
předávky na jilemnickém oválu a po obědě
ještě útok na místním hřišti.
V pátek v 16:00h jsme naposledy přepočítali všechny děti a vyrazilo se. První zastávka byla splnit občanskou povinnost a odvolit.
Poté se kolona tří osobních aut, v obsazení
Láďa, Kubajs a Mára, dala na cestu směr ubytovna v Třebíči. Cesta byla pohodová až do

foto: OÚ Poniklá
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Jihlavy, kde jsme jedno auto ztratili na semaforech, ale brzy již bylo za námi a pohromadě
jsme dorazili až před ubytovnu, kde nás vítaly
upovídané kačenky na místním rybníku. Po
nezbytném ubytování dětí a ustlání postelí zasedla rada starších, aby probrala poslední detaily před sobotními závody.
Za sychravého chladného sobotního rána
se naše kolona opět vydala na cestu do neda–
lekých Petrovic, kde se mělo vše odehrávat. Do
soutěže se prezentovalo pouze 5 družstev, a to
Poniklá, Kojetín, Hlinsko, Petrovice a Měník.
Kvůli naposledy zmiňovanému Měníku (vítěz MČR v Litomyšli 2010) vzdalo účast cca
7 dalších mančaftů, ale naši trenéři se silného
soupeře nezalekli. Po nezbytném nástupu následovalo vylosování startovního čísla, kterým
se stala jednička. První disciplínou byl požární
útok CTIF. Této disciplíny se účastní 9 členů
družstva, z nichž jeden je velitel. Celé družstvo
postupně překonává několik překážek: vodní
příkop, bariéru, tunel, lávku. V tomto prvním
úseku jsou družstvem rovnoměrně rozmístěny
hadice. V druhém úseku jsou umístěny 2 džberové stříkačky, se kterými musí družstvo zdolat nástřikové stěny. Třetí úsek zahrnuje vázání uzlů a přiřazování technických prostředků.
V posledním úseku podává velitel družstva
hlášení rozhodčímu disciplíny. Hlášení rozhodčímu je jediným okamžikem, kdy velitel
může mluvit, jinak celá disciplína probíhá
bez mluvení. Opak je sankcionován trestnými
body. Trať je dlouhá 75 m. Náš výsledný čas

SDH Poniklá
činil 48,57s bez trestných bodů. Druhý Měník
sice udělal lepší čas (46,98s), ale pokazil uzel,
tudíž byl penalizován 10 trestnými vteřinami.
Po první disciplíně jsme věděli, že máme náskok 8s do následné štafety, tudíž už hodně
velkou šanci na první místo.
Druhou a poslední disciplínou byla štafeta
CTIF. Trať o celkové délce 400 metrů provádí
devítičlenné družstvo. Každý závodník běží
jeden z devíti úseků v pořadí: překonání žebříkové stěny, volný úsek bez překážek, přenos
požární hadice, volný úsek, podběhnutí laťky,
překonání lehkoatletické překážky, přemístění
přenosného hasicího přístroje, volný běžecký
úsek, zapojení hadic. Náš stále klidný tým proběhl trať v čase 70,89s, tudíž čas druhého Měníku by musel být pod 63s, a to se mu nepovedlo (68,69s). Tajenka tak byla rozlousknuta
a Ponikelský fire team doplní v červenci 2011
národní reprezentaci na ME ve slovinském
Kočevje. Doprovodíme tak děvčata z Pískové
Lhoty a chlapce z Chlumce nad Cidlinou, kteří
si svou účast vybojovali medailovým umístěním v posledním olympijském závodě v Ostravě 2009. Na závěr bych chtěl poděkovat
všem zúčastněným dětem, trenérům, řidičům
a rodičům.
Nyní budou následovat další tréninky
a povinné soustředění národního týmu. Bude
to pro nás všechny hodně těžké jak fyzicky tak
finančně, proto bych tímto chtěl požádat případné sponzory o podporu naší účasti na této
výjimečné akci. Více informací u trenérů. Předem děkujeme.
Jakub Harcuba

Naši vítězové:

Dana Butulová
Tomáš Novotný
Pavel Koucký
Stanislav Čurda
Lukáš Hančar
Michal Novák
Pavlína Nováková
Karolína Pajerová
Markéta Šolcová

Zasloužilé trenérky:
Květa Kavánová
Eva Čurdová
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Mistrovství ČR v požárním sportu
hostila matička stověžatá...
...a tak i my jsme se těšili, že uvidíme mistrovství s velkým M, jaké by se na Prahu hodilo…
Jaké však bylo naše překvapení, když jsme si
sami museli zajistit ubytování, stravování bylo
zajištěno ve stanu přímo na stadionu, s cenami, za které by se nemusel stydět ani hotel
Intercontinental… Nu což, řekli jsme si, třeba
alespoň ta atmosféra bude nezapomenutelná.
Nezapomenutelná byla cesta do Prahy.
V 5 ráno teplota mírně nad nulou, v Avii táhlo
ze všech čtyř světových stran a napít se teplé
kávy za jízdy = naprosto neuskutečnitelné. Ani
autobusu ČSAD Semily se nás na benzínce
nezželelo a to jsme tak hezky prosili…jel do

Pod horami - září - říjen
Budějovic a v Praze nestavěl.
Před devátou hodinou, v sobotu ráno, jsme
celé vykodrcané vyskákali z Avie, za pár minut nás čekal trénink požárního útoku, kategorie mužů už na stadionu závodila. Praha
mistrovství zkrátila o jeden den, takže časový
harmonogram neumožňoval sledování výkonů
kategorií muži-ženy navzájem. V loňských
letech byl harmonogram následující – v pátek
tréninky požárních útoků, na večer slavnostní
nástup, v sobotu stovky mužů, žen a štafety
mužů, žen. V neděli požární útoky.
Ve 12 hodin už měli muži odsoutěženo. Ve 13
hodin nás čekal slavnostní nástup, v pražském
případě je slovo slavnostní až moc honosné.
Vypadalo to tak, že moderátor zahlásil nástup,
my se seřadili, představili významné osobnosti, zakřičeli jsme si nazdar a byl konec. Doby,
kdy se při nástupu pochodovalo městem za orchestrem jsou asi pryč. Škoda, mistrovství je
takový malý hasičský svátek a víc pozornosti
hostitelského města by si zasloužilo.
Po nástupu už na nás čekala první disciplína –
4 x 100 m s překážkami. Na hrudi jsme hrdě

SDH Poniklá
nosili startovní číslo 8. Prvních šest družstev
dávalo časy od 64 až do 73 vteřin. Tajně jsme
doufali, že bychom se na chvilku mohli ujmout
vedení. První štafeta ve složení: Rendy, Peťulka, Vendy a Lenka dala jistících 68,75 sekund,
druhá štafeta ve složení Šárka, Jana, Lucka
a Peťka dala krásných 63,84 sekund a opět
tak posunula hranici ponikelského rekordu ve
štafetě, na pár minut jsme se dostali do čela.
Věděli jsme, že poslední 3 družstva zasáhnou
do konečného pořadí. Nakonec nám ve štafetě připadlo krásné čtvrté místo a oproti loňsku
zlepšení na štafetě 4 vteřiny!!!
Po štafetách následovalo 100 metrů překážek
jednotlivců, z osmi soutěžících se počítalo
6 nejlepších časů. Lucka dala standardních
18,31, Rendy si zaběhla 19,68, Janča 19,89,
Peťulka 19,92, Vendy 20,28, Peťka 21,18
a Káťa 21,33. A teď pozor, největší bomba
přišla se startovním číslem 98, několik málo
rozběhů před koncem. Do bloků zaklekla
Šárka Jiroušová, která celému stadionu
ukázala, jak se běhají stovky. Do cíle zaběhla v novém národním rekordu 16,52!!!!!

Šárka Jiroušová doběhla do cíle v novém národním rekordu 16,52!!!!!

foto: SDH Poniklá - Ženy
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Kdo neviděl, o mnoho přišel. Její největší soupeřka Lenka Tomandlová z Ledenic zaběhla
také krásných 16,91, ale mistryní ČR pro rok
2010 je v této disciplíně Šárka! Nádherný výkon! Mistrovským titulem Šárky pro nás sobota skončila, ze stovek jsme získali umístění
6 a po prvním dnu jsme byli na krásném čtvrtém místě.
Slunečná neděle už od rána slibovala velké
boje v požárním útoku. Letos poprvé byly na
útok dva pokusy, to nás trošku zklidnilo, čím
víc pokusů, tím lépe. Ale ouvej. Při prvním
pokusu se nepodařilo napoprvé spojit savice,
podařilo se to až po 30 vteřinách, kdy někteří
mají útok již 4 vteřiny za sebou, k tomu nástřik a na světelné tabuli bylo hrozivých 39,68.
No nic, zlepšíme, řekli jsme si…Při druhém
pokusu už vládla větší nervozita, na základně
všechno klaplo, nastříkáno, na tabuli svítilo 28,74. V tu chvíli se půlka týmu radovala,
druhá už brečela. U sání stál rozhodčí s červených praporkem, tzn. diskvalifikace. Nikdo
tomu nerozuměl. Prý za nespojené sání - to,
že je to blbost, jsme věděly všechny. Mašina
v klidu stála na základně, pokud by nebylo
sání spojené, nasával by se vzduch a mašina
by odskákala až za stadion, navíc nástřik byl
taky v pořádku, opět by se vzduch projevil na
špičkách. Trenér podal protest – v tu chvíli to
nejrozumnější možné řešení. Nebyl uznán. Z
útoku jsme si tak odnesli poslední 15. příčku,
která nás celkově posunula na konečné deváté místo. Slabou útěchou nám byla omluva
nezainteresovaného rozhodčího, který vše
sledoval a potvrdil nám, že červený praporek byl zvednut neoprávněně. Podle našich
propočtů, pokud by nám pokus na útoku byl
uznán, odjížděli bychom do Poniklé s krásným
celkovým pátým místem. Sice jsme si říkali,
že když v takové konkurenci budeme do desátého místa, že to bude úspěch, ale za daných
okolností, když jsme se drželi kolem největších favoritů, bylo deváté místo zklamáním.
Těžko se člověk vyrovnává s nespravedlností, bohužel je to jenom sport a každý se s tím
musíme vyrovnat. Hezkým zážitkem pro nás
je určitě výsledek štafety a to, že Šárka se stala
mistryní ČR. Díky tomu, že Šárka během roku
objížděla také pohár Velkopopovického kozla
ve stovkách, odnesla si i v této soutěži celkové
prvenství.
A co říci do další sezóny? Na jedné straně vládnou názory, že jsme staré a pomalé (náš názor
je ten, že možná stárneme, ale rozhodně ještě
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nepatříme do starého železa), výsledky štafety
a zlepšující se stovky jsou toho zdárným důkazem. Ne každý den je posvícení. Jednou se
nedaří, poté se zadaří. Požární útok je pro Poniklou obecně strašákem, tato disciplína se na
všech letošních mistrovství stala stopkou, jak
pro družstvo dětí, dorostenek, tak nakonec i u
nás. Jsme parta devíti ženských a spolu s trenérem jsme tým, který dělá nejenom požární
sport, pořádáme den dětí, v prosinci připravujeme mikulášskou nadílku, scházíme se na
utužovacích akcích na chatě a dokonce jsme
nafotili kalendář (viz článek na jiném místě)…
Někteří by tento stmelený tým rozdělili jenom
pro větší úspěch, ale štěstí je vrtkavé a i nově
poskládané družstvo není zárukou vítězství.
Někdy je víc než úspěch to, že jsme správná
parta, která chce dělat i něco víc, než závodit.
Hasičina nás baví, těšíme se na příští rok…
Celý tým děkuje za podporu a to nejenom tu
fanouškovskou.
Za SDH Poniklá Petra Therová

Kalendář 2011 focený týmem SDH
Poniklá - ženy
365 dní, 8 760 hod, 525 600 minut, 31 536
000 vteřin v roce…Vám visí na zdi nástěnný
kalendář. Volíte si vždy ten, který je Vám nejbližší – s květinami, hrady, přírodou, zvířaty.
Chcete něco originálnějšího? Originál, jehož
koupí podpoříte činnost SDH Poniklá? Pak čtěte dále…
Prvotní myšlenka udělat něco, co v Poniklé
JEŠTĚ NEBYLO, vznikla vlastně úplně náhodou. V jednom nejmenovaném bulvárním deníku se objevily fotografie spoře oděných slečen,
které pózovaly pro místní hasičský sbor s cílem
vybrat penízky na opravu zbrojnice. A nápad
byl na světě. Řekly jsme si a proč ne, nafotíme
se taky…Od nápadu sice uběhl nějaký ten měsíc, ale nakonec se vše podařilo domluvit. Sehnaly jsme profesionální fotografy, kteří přijeli
do Poniklé nafotit devět rozjívených bab z SDH
Poniklá. Je třeba zdůraznit, že jejich služby nám
byly nabídnuty bez nároku na honorář. Děkujeme. Den D nastal přesně na magické datum
10. 10. 2010. Začal v půl 9 ráno a skončil až
po 17 hodině. Bylo to náročné, ale bylo to fajn.
Uvědomily jsme si, že práce modelek není až
taková legrace, přeci jenom vydržet půl hodiny spoře oděné při teplotě kolem 13 stupňů, je
vcelku nadlidský výkon. A kdo se konkrétně
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Křest kalendáře
Křest kalendáře proběhne 4. prosince 2010 v Restauraci u Floriána,
kde vydražíme námi podepsaný výtisk kalendáře - sledujte naše webové stránky a vývěsní plochy po obci!
fotil? Šárka Jiroušová, Lenka Drábková, Káťa
Jiroušová, Rendy Hlídková, Petra Therová,
Petra Vondrová, Lucka Skalská, Vendy Zelinková a Jana Šolcová Váňová. Každá z nás má
tak jednu fotku na konkrétní měsíc, zbylé měsíce vyplňují fotky hromadné. A k čemu chceme vybraný výtěžek použít? V prvé řadě bude
použit na úhradu nákladů spojených s tiskem,
dále chceme část použít na organizaci Dětského
dne a na tolik potřebnou obnovu materiálového
vybavení SDH Poniklá – výdělek použijeme
na nákup nové kádě a rekonstrukci útokové základny. Sbor potřebuje finance i na jiné aktivity,
naše družstvo chce alespoň troškou přispět na
jeho rozvoj. Doufáme, že touto akcí se nám to
z části podaří.
A nyní k tomu, co Vás nejvíce zajímá – kolik to bude stát a kde budou kalendáře k prodeji.

SDH Poniklá
Protože je hlavním cílem prodeje podpora akcí
pořádaných SDH a obnova materiálového vybavení, je i cena kalendáře vyšší než ty, které
koupíte v papírnictví. Nutno podotknout, že
budete majitelem originálního kalendáře, který nebude mít celá republika. Kalendář bude k
dostání za cenu 299 Kč. K prodeji bude v Restauraci u Floriána, ve firmě Rautis, v Muzeu
Krkonošských řemesel manželů Pičmanových,
na OÚ Poniklá, v obchodě paní Kučerové a na
OSH Semily (Komenského náměstí 146, Semily), dále si o jeho zaslání můžete požádat přes
mail: sdhponikla.zeny@seznam.cz (informace
o prodeji budou také na www.sdh.ponikla.cz,
www.sdhponikla.estranky.cz), kalendář Vám
zašleme poštou, cena bude navýšena o poštovné, eventuelně bude možné se domluvit na
osobním předání. Křest kalendáře proběhne
4. prosince 2010 v Restauraci u Floriána, kde
vydražíme námi podepsaný výtisk kalendáře,
sledujte naše webové stránky a vývěsní plochy
po obci!
Předem děkujeme Vám všem, kteří si kalendář zakoupíte, věříme, že budete překvapeni. Mnozí z Vás nás mají zafixované pouze
v elasťákách, podkolenkách, tričku, botaskách a
tretrách. Na jednotlivých listech nás ale uvidíte
v úplně jiné pozici.
Team SDH Poniklá - ženy

Malá ochutnávka z kalendáře týmu SDH Poniklá - Ženy
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TJ Poniklá

Co se děje v TJ Poniklá

Výsledky TJ Poniklá v podzimní části ročníku 2010-2011.
Vysoké n.J. B
Poniklá
Košťálov C
Poniklá
Víchová n.J. B
Poniklá
Poniklá
Poniklá
Horka
Poniklá
Studenec B
Poniklá
Poniklá

Poniklá
Nová Ves B
Poniklá
Rovensko B
Poniklá
Bělá
Bozkov B
Malá Skála B
Poniklá
Tatobity
Poniklá
Benecko
Dolní Branná B

1:3
3:3
6:5
0:0
4:3
1:1
1:2
2:2
0:4
3:1
1:2
5:0
3:0

kontumačně

Zápas Rokytnice B – Poniklá byl z důvodu promáčeného terénu odložen na jaro.
Zatím Poniklá získala ze 13 zápasů 22 bodů při skóre 35 : 21.
Střelci branek :
6
Tomáš Zimčák
5
Roman Dobiáš
4
Martin Dobiáš, Tomáš Adámek, Tomáš Kázmer
2
Jakub Švanda
1
Pavel Kraus, Ondřej Macháček, Marcel Novotný, Jan Petruška, Petr Vinklář,
Petr Adámek a vlastní

Stolní tenis

Od 10. 11. 2010 hrajeme každou středu
od 17,30 hod. v tělocvičně ZŠ Poniklá.
Přijďte si zahrát, všichni jste srdečně zváni.
24
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Z deníčku ponikelského ochotníka
9. září – Jenovefa pro školáčky
Tak jsme si zase jednou trošku zariskovali. To když jsme přijali nabídku zahrát loutkovou Jenovefu pro děti na škole v přírodě. V
ponikelském hotelu Homole usazená trutnovská základní škola budila v našem ansámblu
oprávněný respekt. Jednalo se totiž o šesťáčky, kteří přece jenom svým věkem ne zcela zapadají do předpokládaného diváckého
spektra této truchlohry. Jak z krátké debaty
před vlastní hrou vyplynulo, v dějepravě se
naši mladí přátelé zabývají technikou ohlodávání mamutích kostí a reálie 8. století jsou tak
pro ně jakýmsi sci-fi. Nu ale zkusili jsme to.
A kupodivu jsme snad úplně nevyhořeli. (Čas
od času zajdu na dětské loutkové představení
a tak vím, jak kromobyčejně těžké je udržet
pozornost nedospělého – upřímně kritického
– diváka).
Ale že by snad měla být specializace
na školní výpravy základním posláním „Bažantovy loutkářské družiny divadelního spolku Josef Jiří Kolár při tělovýchovné jednotě
Sokol Poniklá“, to tedy jisté není… (Záměrně
opakujeme nekrácený název loutkářské sekce, svojí rozkošatělostí si o to koleduje.)

Luboš „Bodovka“ Vondra si v popředí vychutnává jednu z dvojice ústředních rolí, v pozadí
režisér Pavel Plichta instruuje přiopilého padoucha Petra Václavíka (nic ve zlém…)
foto: Tomáš Hájek

divadelní hru – Baladu z hadrů. Vnímáme,
že naše milé publikum je již řádně nedočkavé, protože poslední premiérou „dospělého
souboru“ byl Krvavý román – a to je už pěkA nyní něco žhavých a navýsost konkrétně vousatá historie. (Standard jedné premiéních novinek! Stále pilně zkoušíme novou
ry do roka tak zachraňoval divadelní dorost
pod vedením Pavlíny A. Holubcové a loutkové divadlo.)
No ale už se to blíží! Režisér
chystaného představení Balada z hadrů mi povolil uvést
jako předpokládaný termín
premiéry toto slovní spojení:
„Bude to v době dohledné
protínajících se rovnoběžek“.
(Doslovná citace režiséra je
vždy pravdivá!)
Ale abychom lačného čtenáře alespoň trošičku
nechali nahlédnout pod pokličku, nabídneme alespoň
fotografii ze zkoušky.
Udatného rytíře Sylkfrida navštěvuje v noci duch zamordovanéTomáš Hájek
ho (rozčtvrceného) kuchaře Draga.

Očekávaná premiéra v průsečíku
rovnoběžek

foto: Ivo Mičkal
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Ostatní
Povodňový koncert
Starosta obce Heřmanice převzal finanční
dar určený na obnovu obecního majetku od zástupců mikroregionu Jilemnicko.
V neděli 17. 10. 2010 proběhl od 18 hodin Benefiční koncert Jilemnicka ve prospěch
povodněmi postižené obce Heřmanice. Koncert se uskutečnil ve Společenském domě Jilm
v Jilemnici, který se na jeho realizaci podílel
s Jilemnickem – svazkem obcí a Městem Jilemnice. Večerem brilantně provázel pan Jiří Knot,
známý například z role mlynáře v pohádce O
statečném kováři. Všichni účinkující vystoupili
na akci bez nároku na honorář a svým výkonem
připravili pestrý, skoro tříhodinový program.
Diváci měli možnost vyslechnout pedagogy
Základní umělecké školy v Jilemnici, kteří
předvedli kromě zpěvu také hru na klavír, soprán saxofon a nebo klarinet. Další program
večera patřil mistrovské kytaře Libora Fišera,
rodáka z nedaleké Bukoviny u Čisté, jehož program doprovodil holandský perkusista Gerber
Clements. Druhý blok programu pak zahájil
tradičně výborný vokálně – instrumentální soubor Satori z Poniklé. Hostem večera byl zpěvák

Jan Kalousek, který přijel do Jilemnice osobně
podpořit dobrou myšlenku a připravil divákům
perfektní a vtipné vystoupení. Diváci ocenili
celý program dlouhým potleskem. Odměnou
za vybrané finanční příspěvky jim pak bylo zábavné vystoupení dudáckého souboru Heřmánek, který přijel přímo z Heřmanic poděkovat
za uskutečnění této akce. Kromě vybraného
vstupného návštěvníci přispívali libovolným
obnosem do připravené sbírkové kasičky. Výsledná suma ze vstupného a sbírky čítala nezanedbatelných 21.230,- Kč. Symbolický šek
na tuto částku a také další symbolické šeky od
jednotlivých obcí převzal přímo z rukou jejich
zástupců starosta Heřmanic, pan Vladimír Stříbrný. Celková částka, kterou se podařilo pro postižené Heřmanice získat, činila neuvěřitelných
121.230,- Kč. Věříme, že všechny tyto finanční
prostředky budou účelně využity a pomohou
alespoň částečně zacelit šrámy, které obci po
srpnových povodních zůstaly. Organizátoři tímto děkují všem zainteresovaným obcím, jednotlivým dárcům, a také subjektům, které realizaci
akce podpořili.
Ing. Radka Paulů
manažerka Jilemnicka svazku obcí

Symbolické šeky od jednotlivých obcí převzal přímo z rukou jejich zástupců starosta Heřmanic,
pan Vladimír Stříbrný.

foto: Jilemnicko, svazek obcí
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Úspěch exkurzí do firmy Rautis
v soutěži Kudy z nudy
Během letních prázdnin proběhla na internetovém portále Kudy z nudy, který spravuje
agentura CzechTourism, volba nejlepší turistické aktivity v Česku. Před vypuknutím veřejného hlasování vybrali odborníci z oblasti cestovního ruchu za každý region 10 zajímavých aktivit - Rautis byl nominován za region Krkonoše
a Podkrkonoší. Na internetu poté mohl hlasovat
kdokoli a vybrat z nabízených aktivit, případně
nominovat další, podle svého výběru.
Rautis se soutěže zúčastnil se svými exkurzemi do výroby, které byly prezentovány pod
názvem „Vánoce po celý rok“. Hlasy nás vynesly až na bronzovou pozici, na příčkách před
námi se umístily opravdu těžké váhy - druhý
skončil Hospital Kuks, zvítězila Zoo ve Dvoře
Králové.
Děkujeme všem, kteří jste nám poslali hlas.
Kdo u nás ještě nebyl, měl by to teď před Vánoci ještě rychle dohnat!
Kompletní výsledky soutěže najdete na
www.kudyznudy.cz.
Bára Kulhavá
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Sběr brambor
I v letošním roce jsme oslovili žáky ZŠ Poniklá o pomoc při sklizni brambor. Žáci opět
nezklamali. Někteří sbírali jak o život a ani neúroda v prvních dnech je neodradila. Celkem se
z II. stupně sběru zúčastnilo 32 dětí. Všem patří
velký dík a obdiv. Brambory na poli o výměře
přes 3 ha se podařilo sklidit za pět dní.
Poděkování patří i SDH Poniklá, který
vypomohl se zajištěním dopravy dětí na pole
a zpět. Děkuji i panu řediteli, který akci podpořil, a uklizečkám paní Novákové a Kohoutové.
Protože ohlasy dětí byly velice pozitivní, budeme rádi, pokud vypomohou i příští rok.
Alena Vondrová – předsedkyně HD

Úspěšné dokončení II. etapy
HD Krakonošův ranč v loňském roce zahájilo přestavbu dvou stájí s vazným ustájením
a vestavbu plně automatizované tandemové
dojírny ATD 2x5. První etapa byla zprovozněna 18. prosince 2009. Druhá etapa spočívala
v přebudování vazné stáje a přístavbu krmiště.
Kolaudace se konala v červnu letošního roku.
Podepsaná dohoda o poskytnutí dotace z Pro-

Pod horami - září - říjen
gramu rozvoje venkova nám umožňovala čerpat 50% z rozpočtových výdajů. Nutné bylo
projít třemi náročnými kontrolami a prokázat
správnost všech administrativních údajů. Kontrolní systém pro získání dotací je opravdu přísný. Za HD Krakonošův ranč mohu říci, že jsme
obstáli na výbornou.
Žádost o proplacení dotace byla podána dne
23. srpna 2010 a objem finančních prostředků
ve výši plných 50% nám byl na účet poukázán
dne 26. 10. 2010. Výše získané dotace činila
6 702 423,00 Kč. Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, kteří se na zdárném průběhu celého

Ostatní
projektu podíleli a byli mi velkou oporou. Pevně věřím, že vynaložené finanční prostředky
a úsilí se nám vrátí v podobě konkurenceschopnosti družstva v dnešní době. Doufám, že se
nám podaří zvládnout i mnohá úskalí, s kterými
se v projektu nepočítalo.
V současné době připravujeme podklady pro
vyřízení územního rozhodnutí pro stavbu hlavní skladovací jímky o kapacitě 1 000 m3 a pro
stavbu silážního žlabu o dvou komorách. To je
jen informace pro ty, kteří informují ponikelskou veřejnost, že je družstvo v likvidaci.
Alena Vondrová - předsedkyně HD
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Jilemnicko – svazek obcí
a ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.
Vás zvou na veřejné projednání

VARIANTNÍ STUDIE LIKVIDACE BIOODPADU
A NAVRŽENÉHO NEJEFEKTIVNĚJŠÍHO ZPŮSOBU
LIKVIDACE PRO MIKROREGION JILEMNICKO
Čtvrtek 25.11.2010 od 16 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Jilemnici.

Myslivecké sdružení KÁKOV Vás srdečně zve na tradiční

Poslední leč,
která se bude konat 27. listopadu 2010 od 20 hodin v Pohostinství
Mádle Poniklá.
Bude pro Vás připravena bohatá tombola, živá hudba a myslivecká
kuchyně. Jídlo opět možno zakoupit přes ulici. Na hojnou návštěvu se
těší pořadatelé!
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Vážení podnikatelé,
Na začátku roku 2011 bude zahájen příjem žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova.
Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Programovací období EU by mělo
skončit v roce 2013, ale prostředky na tuto dobu budou pravděpodobně v roce 2011 vyčerpány. Máme
za to, že příští rok bude na vypsané období rokem posledním, kdy bude možno žádat o dotaci.
O co můžete žádat i Vy:
- 60% z 10 000 000,- uznatelných nákladů bez finanční historie a doložení
finanční způsobilosti.
Základní podmínky:

-

mikropodnik do 10 zaměstnanců / i pro fyzické osoby, které sami podnikají/
investice do provozovny v obci do 2000 obyvatel s vlastním zastupitelstvem

Příklady podporovaných činností:
truhlářství, tesařství, keramika, kovářství, kovoobrábění, sklářská výroba, plastikářská výroba, zednické
práce, zámečnictví, oprava strojů a zařízení, autoservis, pneuservis, lakýrnictví, klempířství,
potravinářství, nápoje, krmiva, zpracování nerostných surovin, velkoobchod, praní, čištění, kadeřnické a
kosmetické služby, pohřebnictví, činnosti pro osobní a fyzickou pohodu a ostatní osobní služby
Příklady podnikatelských záměrů:
rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a rozvoj
existujících mikropodniků (stavební materiál, stavební práce) ; úprava povrchu v areálu podnikatelské
provozovny (např. odstavná stání, úprava povrchů pro skladové hospodářství); připojení k technické
infrastruktuře; nákup strojů, výrobních zařízení a technologie sloužící k zakládání a rozvoji
mikropodniků; nákup vybavení provozovny pro podnikatelskou činnost (základní nábytek); pořízení
výpočetní techniky, aj.
Jsme pro Vás připraveni zajistit:
-

vyhledání a ušití dotačního titulu ,, na míru ´´,
zpracování žádosti o dotaci se všemi přílohami,
výběrové řízení,
monitoring udržitelnosti dotace po stanovenou dobu.

Kontaktní formulář a bližší podmínky k žádosti o dotaci najdete na našich webových stránkách.

Nabízíme bezplatnou konzultaci a rychlé jednání.
Kontakt: František Winter Mobilní tel.: 608 / 885 145 E-mail: dotace@lit.cz
www.wintereuropeconsulting.cz
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