OMLUVA
V minulém čísle Zpravodaje si zařádil tiskařský i gramatický šotek
a tím došlo k některým nepřesnostem v uvedených článcích. Omlouvám se
tímto za vzniklé chyby. Budu se snažit, aby k těmto chybám již nedocházelo.
Ještě jednou se tímto omlouvám.
Ladislav Mikolášek
odpovědný redaktor

SLOVO STAROSTKY
Dovolte mi coby nové starostce několik slov. Moje jméno již všichni
znáte. Chtěla bych poděkovat všem, kteří podpořili SOKOLY a dali jim hlas.
Trochu se stydím za to, že ač neviděna na zasedáních zastupitelstva a nikdy
neuvedena na kandidátní listině, jsem byla poctěna ujmout se funkce nejvyšší,
starostenské.
I když jsme měli starostku doma hned několik let, nikdy jsem si
neuvědomovala, jak rozmanitá je to práce. Už teď musím vyslovit díky
„dlouholetým“ pracovnicím obecního úřadu Alence, Věrce a samozřejmě
mamce. Bez nich bych se ve všech dokumentech, smlouvách , žádostech
a nařízeních „utopila“.
Moje práce v závodě CUTISIN v oddělení vývoje a výzkumu byla
podobného charakteru, ovšem zmenšená o nutnost znalosti zákonů a nařízení,
získávání financí a řešení problémů mezi sousedy a mezi sousedy a obcí.
Věřím, že jsem dostatečně zodpovědná, abych vše nové zvládla v přiměřeném
čase. Zavazuji se pokračovat v projektech, které již byly nějakým způsobem
započaty, což znamená, že byly schváleny zastupitelstvem.
Doufám, že jen na krátkou chvíli se Poniklá rozdělila na HASIČE
a SOKOLY. Nejsem ani zastáncem dělení se na DOLEŇÁKY, HOŘEŇÁKY
či PŘÍVLAČÁKY. Všichni Ponikeláci mají stejnou šanci se podílet na dění
v obci, jen se dělí na ty, kdo mají snahu a na ty, kdo snahu nemají.
Kandidáti, kteří obdrželi nejvyšší počet hlasů (mluvím teď za
všechny, kteří byli uvedeni na kandidátní listině SOKOL Poniklá), byli
osloveni, aby se ujali starostenské židle. Postupně se k tomuto vyjádřili. Měli
svoje důvody, především pracovní, které jim neumožňují se ujmout tohoto
výsostného postavení v obci. Všichni mi však nabídli pomoc, buď jako radní,
zastupitelé, přátelé či řadoví občané. S díky jsem jejich pomoc přijala. Být

starostou je pro mě veliká čest, ale i velký závazek. Prosím všechny, kteří
mají nějaký problém či nápad týkající se života v naší obci, aby se nebáli
svoje názory zveřejnit za dveřmi obecního úřadu. Možná je to o malinko těžší
než u piva mezi kamarády, ale určitě to bude účinnější a rychlejší.
Do nového roku 2007 Vám všem přeji jen to nejlepší, ať se Vám splní
vše, co od života očekáváte. Dětem co nejvíce radosti a co nejméně bolístek,
dospívajícím úspěchy ve škole a dobré kamarády, rodičům pevné nervy,
rodinné štěstí a stálý příjem, prarodičům pohodu a blízké, kterým není jejich
osud lhostejný.
Všem dohromady pak hodně zdraví!
Míla Kavánová
Starostka obce

Zprávy RO
Milí spoluobčané,
na začátku mi dovolte , abych Vám poděkovala jménem svým
i celého zastupitelstva, že jste přišli ke komunálním volbám a svými hlasy
podpořili jednotlivé kandidáty.
Funkce místostarostky obce je pro mě něco nového a neznámého, ale
pevně věřím, že práce celého zastupitelstva povede k plnění jednotlivých
bodů v našich programech a to cestou bez hádek a emocí. Budu se snažit, aby
nejen moje práce, ale i práce celého zastupitelstva byla ku prospěchu
a spokojenosti všech občanů a zájmu obce.
Upřímné poděkování patří odstupujícímu zastupitelstvu, které se po
celé volební období snažilo plnit a řešit mnoho záležitostí. Myslím, že není
potřeba vypisovat co vše se podařilo, protože článek p. Kadavé v posledním
časopise Pod horami , vše velice dobře popsal.
A nyní mi dovolte, abych Vás seznámila s činností rady obce .
Během měsíce listopadu se RO scházela každé pondělí a projednávala
tyto nejrůznější záležitosti :
- RO se opět zabývala stávajícím systémem odvozu popelnic. Protože
náklady na odvoz a uložení odpadů stále stoupají, chtěli bychom Vás, občany
znova oslovit a požádat o třídění odpadu. Paní Kavánová st. s paní
Soukupovou provedly místní šetření plnění popelnic . Výsledkem bylo
zjištění lhostejného počínání některých občanů. K odvozu jsou přistavovány
popelnice poloprázdné a s odpadem, který tam vůbec nepatří. Tímto svým
nezájmem velice snadno napomáháme k dalšímu zdražování. A je to škoda,

protože ušetřené peníze by obec mohla využít k jiným a potřebnějším účelům.
RO proto navrhuje změnit vyhlášku a již nepřispívat na odvoz odpadů .
- RO na návrh p. ing. Plichty projednávala ceny jízdného na vleku Homole.
Byly odsouhlaseny ceny stejné jako v loňském roce . Druh jízdenek byl
doporučen pouze rozšířit o víkendovou a týdenní, od čeho si RO slibuje
podporu a udržení milovníků zimních sportů v Poniklé . Zakoupený malý vlek
pro začátečníky bude zdarma, což také výrazně zatraktivní lyžování na vleku
Homole. Větší rozšíření nabídky cen na lyžařském vleku RO nedoporučuje,
protože se domnívá, že by to jen zhoršilo přehled nabízených možností.
Protože RO by velice ráda chtěla podpořit lyžování místních dětí, doporučila
50% snížení u dětské sezónní pernamentky . Zde by určitě stálo za zvážení
rodičů, zda by taková jízdenka nebyla tím nejlepším dárkem pod stromečkem.
- RO se také zabývala výstavbou obslužného objektu Homole, který by měl
již částečně sloužit ke spokojenosti všech návštěvníků a milovníků zimních
sportů a radovánek. K dispozici by mělo být především sociální zařízení ,
úschovna lyží a možnost prodeje občerstvení. RO se na svém posledním
jednání seznámila s průběhem prací a bylo ji rozšíření služeb v uvedeném
rozsahu přislíbeno. Bylo prohlédnuto i podkroví nového objektu, kde bude
dán prostor i našim občanům, aby si podkroví prohlédli a navrhli řešení.
Stavba tohoto objektu je prováděna svépomocí, kde Drobné služby odvedly
velký kus poctivé práce a za to jim patří poděkovat. Odborné práce jsou
prováděny dodavatelsky místními firmami. Doufáme jen , že když nám
počasí přálo , abychom mohli ve stavebních pracích pokračovat i během
měsíce listopadu a prosince, že nás nezradí a že na vánoční svátky budeme
moci lyžařský vlek rozjet.
- RO se seznámila s návrhem na vypracování žádosti o dotaci z Norských
fondů. Manažerkami projektu K. Stojkovou a R. Soukupovou byla rada
seznámena s podrobnostmi, jak by měla žádost na rekonstrukci školy
vypadat. S ředitelem školy byla vybrána ta nejdůležitější zařízení, která jsou
již v havarijním stavu. Předběžně se jednalo o výměnu oken, o výměnu
vodovodního potrubí, o výměnu podlah a o zřízení počítačové učebny.
Předpokládaný rozpočet prací byl cca 12 mil. Kč . Spoluúčast obce ve výši
15 % by musela být pokryta z vlastních zdrojů nebo řešena úvěrovou
smlouvou.
-RO projednávala rozpočtové změny , kde neshledala žádných připomínek.
-RO by ráda upozornila všechny občany, kterých se to týká, že stále platí
obecní vyhláška „ Zákaz volně pobíhajících psů“ a prosí o její dodržování
a respektování.

- RO byla seznámena s plánem rozpočtu na rok 2007. Plánované příjmy činí
10 147 tis. Kč a výdaje 9 559 tis. Kč. Zisk 588 tis. Kč bude použit na splátky
dlouhodobých úvěrů.
- RO se seznámila s výroční zprávou ZŠ Poniklá.
- RO vzala na vědomí jednání s novou majitelkou pozemků , na kterých
provozuje obec lyžařský vlek. Jedná se o pozemky po panu Rychtářovi a lze
říci , že nová majitelka , která se dlouhá léta zabývá cestovním ruchem má
pro sjezdové lyžování pochopení.
-RO velice ráda vzala na vědomí zřízení nové provozovny pedikúry a přeje
pani Anetě Šedé mnoho spokojených zákazníků.
- RO byla informována o místním šetření v objektu bývalé Kosťovárny.
Protože se v tomto objektu nachází nebezpečný odpad, trvá obec na jeho
odstranění .
- RO byla seznámena s opravou cesty Poniklá – křížek na Zabylý. Při
místním šetření bylo dohodnuto se zástupcem KRNAPu panem Novotným ,
jako zadavatelem akce, úklid a odvoz zapomenutého materiálu a odstranění
některých závad ještě do zimy. Na doporučení KRNAPu byla dočasně před
vjezdem na cestu ze silnice / u horního kravína/ umístěna dopravní značka „
Zákaz vjezdu traktorem či nákladním automobilem“ . Prosíme všechny , aby
tuto značku respektovali a tím zabránili poškození povrchu cesty.
Závěrem dnešní zprávy z RO mi dovolte, abych Vám všem před
nadcházejícími vánočními svátky popřála vánoční pohodu , zdraví a šťastné
vykročení do roku 2007. Naší malebné obci, přeji aby jsme se v ní cítili
všichni spokojeni a aby se nám podařilo naplnit nejedno předsevzetí, které
jsme si dali ve volebním programu.
Alena Vondrová
Místostarostka

ZÁPIS Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
konaného dne 14. prosince 2006
od 16:00 hod v restauraci „U Floriána“
Dle prezenční listiny přítomno 14 členů zastupitelstva, omluven Tomáš
Klikorka.
PROGRAM

1. Zahájení-schválení programu, kontrola zápisu minulé schůze,volba
ověřovatelů zápisu, zapisovatele, navrhovatele
2. Zpráva o činnosti RO od 6. do 29.listopadu
3. Návrh rozpočtu na rok 2007
4. Rozpočtové změny
5. Schválení převodu majetku
6. Návrh jízdného lyžařského vleku HOMOLE pro sezónu 2006-2007
7. Žádosti o prodej pozemků:
• Hospodářské družstvo Krakonošův ranč
• Družstvo vlastníků domu čp. 320 a 321
• Vojtěch Vondra, Poniklá
8. Žádost o převod pozemků z vlastnictví Pozemkového fondu
9. Schválení odměn neuvolněným členům RO, předsedům komisí a výborů
10. Různé:
• Návrh prodeje obytného domu čp. 319.
• Návrh na zpracování projektu pro získání dotací z NF
12. Diskuse
13. Návrh na usnesení a závěr
Ad 1) Zahájení
Schválení programu 2. zasedání zastupitelstva:
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Návrh na ověřovatele zápisu: Miloš Holubec a Jaromír Jirouš
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Návrh zapisovatele. Petra Therová
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Navrhovatel usnesení: Jana Pičmanová
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Oslovení ověřovatelů zápisu z minulého zasedání, zda byl zápis v pořádku:
paní Lenka Scholzová – zápis bez připomínek.
Ad 2) Zpráva o činnosti RO za období od 6. do 29.listopadu 2006
Zprávu přednesla místostarostka Alena Vondrová. Zpráva o činnosti RO je
přiložena k zápisu.
Diskuse:
P. Plichta – Přiblížit setkání s paní Cejnarovou (nová majitelka pozemků
pana Rychtáře – v oblasti vleku).
M. Kavánová – Paní Cermanová v nejbližší době dodá svůj záměr.

P. Plichta – RO schvaluje žádost o pronájem pozemků kolem koupaliště.
M. Kavánová – Jedná se o pozemky PF, kde jsou studny aj.
Hlasování:
pro 14

-

proti 0

zdržel se 0

Ad 3) Návrh rozpočtu na rok 2007
příjmy a výdaje k 30.10. 2006
plán rozpočtu obce na rok 2007
návrh rozpočtu ZŠ pro rok 2007
požadavky MŠ na zřizovatele pro rok 2007
návrh rozpočtu správy a údržby nemovitostí na rok
2007
Byla předložena žádost o opravu místní komunikace podaná panem Jiřím
Jindřiškem ml. Ve výdajové části návrhu rozpočtu pro rok 2007 u položky
silnice je uvedena částka 239.000,-Kč - projekty, na které byla tato částka již
odsouhlasená minulým zastupitelstvem.
Diskuse:
K. Kavánová – V letošním roce ZO i RO dávala návrhy, které projekty vložit
do položky silnice. Z rozpočtu zbude díky těmto projektům malá částka na
zimní údržbu. Na rekonstrukci této silnice nebudou finanční prostředky.
P. Therová – V příštím roce bude otevřen ROP – NUTS II Severovýchod,
kde bude možné čerpat na opravy místních komunikací. První výzva se však
očekává až na podzim roku 2007.
A. Vondrová – Byla jsem na školení a nové programovací období bude
zpožděno, čerpání prostředků bude opravdu až na podzim.
L. Mikolášek – Zajímá mě položka rozpočtu 3429, kde je uveden ve výdajích
otazník a my musíme splácet.
A. Soukupová – Splátky se uhradit musí, ale zatím nedokážeme předpovědět
úspěšnost letošní sezóny. Částky se mohou doplnit, ale musíme si vymyslet,
kde navýšíme příjmy, my jako obec musíme sestavit vyrovnaný rozpočet.
K. Kavánová – Hospodářská činnost se nikdy nerozpočtovala, zrovna teď
nevíme jaké budou příjmy.
A. Soukupová – Můžeme to tam zapojit, ale nevíme kolik, byl by schodkový
rozpočet což nelze.
L. Mikolášek – Jestli jsem dobře pochopil, jsme závislí na tom, zda vlek
vydělá či nevydělá. Tak jako tak budeme muset ubrat z jiné položky.
Souhlasím, že minulé zastupitelstvo schválilo stavbu obslužného objektu, ale

podle letošního počasí to vypadá, že na Vánoce sezóna nezačne. Tato
odpověď mi stačí.
A. Soukupová – Vždy, když se jednalo o takovéto investice, šlo to přes
rozpočtovou změnu.
J. Čížek – Mzdy zaměstnanců - jedná se o částky s odvody?
A. Soukupová – Částka ve Vašich podkladech je včetně odvodů, ale poté je
to členěno.
J. Pičmanová – Je od pana Jandy milé, že vyšel obci vstříc se splácením
výstavby objektu na vleku. Je nějak právně ošetřené, když bude slabá zima?
K. Kavánová – Pan Janda nechtěl nic podepsat, šlo pouze o ústní dohodu,
zatím se nic nepodepsalo.
J. Janda – Víme, že objekt se začal stavět bez stavebního povolení
a podepisovat dohodu o něčem, které není právně ošetřeno, je
nesmyslné.Předpokládám, že nějaké peníze z vleku budou, věřme tomu, že
zima přijde.
M. Kavánová – Odvolání, které podal pan Z. Šír je na krajském úřadě,
snažíme se to řešit. Vše je ve stádiu, kdy se k vodovodní přípojce musí
vyjádřit pan Trkan. Věřím, že on sepíše zprávu a tím bude odvolání zrušeno.
L. Mikolášek – Pro mě je novinka, že se objekt na Homoli započal bez
stavebního povolení. Pro mě je to trošku nepochopitelné, že obec jedná
protiprávně.
K. Kavánová – Stavební povolení bylo vydané, čekali jsme na pana Z. Šíra,
aby podepsal papír, že se nebude odvolávat. Půl hodiny poté co nám to
podepsal, se ozval stavební úřad v Jilemnici, že se pan Šír odvolal. Proto jsme
se rozhodli začít stavět i přesto, že nemáme stavební povolení.
Hlasování:
pro 13
proti 0
zdržel se
1 (Mikolášek)
Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2007 s tím, že požadavek
na opravu silnice bude veden v patrnosti.
Ad 4) Rozpočtové změny
ZO byly předloženy veškeré rozpočtové změny k 20. listopadu 2006.
Diskuse:
A. Soukupová – Na obec přišly další peníze – dotace na výjezdovou
jednotku, to už dnes nestihnete schválit, tím se budeme zabývat v lednovém
zastupitelstvu.
Hlasování:

pro 14
proti 0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny k 20. 11. 2006.
Ad 5) Schválení převodu majetku
Převod majetku se týká organizací ZŠ Poniklá a SDH. Převod byl schválen
již minulým zastupitelstvem.
Hlasování:
pro 14
proti 0
zdržel se
0
Zastupitelstvo schvaluje převod majetku organizaci ZŠ Poniklá a SDH
Poniklá.

Ad 6) Návrh cen jízdenek lyžařského vleku HOMOLE pro sezónu 20062007
RO navrhuje typy jízdenek. Vycházelo se z předloženého návrhu ing.
P.Plichty. RO se přiklání k zachování cen z loňského roku, podle počtu
odprodaných kusů jednotlivých jízdenek se rozhodla nerozšiřovat nabídku na
dvou, tří, čtyř či pětidenní jízdenky. Poskytnout slevy pro rodiny v podobě
víkendových a týdenních jízdenek, pro podporu hlavně ponikelských dětí
zlevnit celosezónní jízdenku. Provozní doba včetně večerního lyžování je
navržena jako v loňském roce (9 – 16 hod, večerní 19 – 21 hod). Novinkou
bude provoz malého vleku-lana, provozovaného pro děti zdarma.
Diskuse:
M. Kulhavý – Navrhuji, aby děti školou povinné mohly využívat jízdenku
pro děti do 12 let. Z původního návrhu jste vynechali rodinnou jízdenku. Tuto
jízdenku jsme zahrnuli proto, že každý vlek se v rámci svých možností chce
zviditelnit, my jsme jako obec zakoupili malý vlek – vlek by se měl
marketingově propagovat jako vlek pro rodinnou turistiku. Vlek musí být
něčím speciální a sám vlek má ve své propagaci uveden slogan „rodinné
lyžování“. Navrhuji rodinnou jízdenku 2 dospělí a 2 děti za 800 Kč (v
normálních cenách 1 000 Kč).
M. Kavánová – Obec jako taková nemůže mít dvojí ceny, do školy se dají
letáky, že děti z Poniklé (na ZŠ) mají možnost využít jízdenky pro děti do 12
let.
A. Vondrová – Je tento systém uhlídatelný (rodinná jízdenka)?
M. Kulhavý – Ano, vždy je nějaký únik, ale zde se mi zdá minimální. Aby se
vše uhlídalo, museli bychom mít jednotlivé jízdenky.

M. Kavánová – Vycházeli jsme z toho podpořit ponikelské děti, pokud bych
já sama jela s rodinou, tak jedu někam na víkend. Mně se zdá, že navržené
ceny jsou výhodné.
P. Plichta – Jde také o něco jiného a tím je marketing.
M. Kulhavý – Jde o propagaci, nám by nemělo jít o to podporovat rodiny
s dětmi, ale o to, aby sem ty rodiny s dětmi jezdily a utrácely zde peníze.
Např. v Jablonečku mají celodenní jízdenku za 330 Kč a ty služby tam jsou
mnohem kvalitnější. Naše ceny jsou na úrovni okolních vleků, ale nejsou
výhodné. Když nemám vztah k Poniklé, tak raději pojedu do Jablonečka. My
ten vlek musíme prezentovat něčím výjimečným, my nemůžeme konkurovat
vlekům, které vlastní velké firmy.
L. Scholzová – Já bych uvítala rodinnou jízdenku, ale já si myslím, že jako
obec nejsme na tuto alternativu připravení. Pro mě je důležité, aby v obci byla
nabídka i jiné činnosti – občerstvení, volnočasové aktivity… Chcete nabízet
pouze rodinnou jízdenku na lyže, už nic jiného okolo.
M. Kulhavý – Se začátkem sezóny chce Roman Dobiáš začít v restauraci „U
Floriána“ vařit. Tělocvična by tomuto okolí určitě prospěla, ale okolí kolem
nás už bude opět o několik úrovní výš. Pokud chceme dělat propagaci tak, aby
to nestálo peníze, musíme propagovat něco co je úplně výjimečné. Ta
výjimečnost může právě být lyžování pro rodiny.
L. Scholzová – I malý vlek zadarmo je velkým lákadlem.
M. Kulhavý – Zde v okolí nikdo rodinnou jízdenku nemá.
J. Bekr – Měli bychom si na propagaci nejprve vydělat, např. ve Víchové
nevědí, že je vlek.
J. Pičmanová – Je důležité mít u nás instruktora, rodiny s dětmi jedou raději
do Vítkovic, kde jim je k dispozici lyžařská škola.
M. Kulhavý – Obec by to nemuselo stát vůbec nic, jde jen o zázemí pro
instruktora.
L. Scholzová – Třeba by se sehnal nějaký dobrovolník, který by kurzy vedl.
M. Kavánová – Byl zájemce, který by kurzy vedl, ale v listopadu to odřekl.
M. Kulhavý – Zveřejněte nabídku na internetu a rozešlete na VŠ.
J. Čížek – Co změnit víkendovou a týdenní jízdenku na rodinnou jízdenku?
M. Kulhavý – To bych nedoporučoval.
J. Janda – Mně se líbí nápad pana Kulhavého. Tento kopec nejde protáhnout,
není to úplně ideální svah a podpořit rodiny s dětmi je dobrý nápad.
J. Bekr – Návrh ceny rodinné jízdenky?
M. Kulhavý – Moje představa je 800 Kč pro 2 dospělé a 2 děti(do 12 let)/den.
L. Soukup – Marketingový tah je to výborný, ale podle mě je potřeba zvýšit
jízdné.

M. Kulhavý – V tomto případě pojedou všichni do větších středisek, kde mají
k dispozici kvalitnější služby.
P. Plichta – Lépe je mít zde rodinu než nikoho.
Hlasování:
pro 12

proti 1 (ing. M. Kavánová)

zdržel se 1 (Scholzová)

Zastupitelstvo obce schvaluje ceny jízdného lyžařského vleku HOMOLE pro
rok 2006-2007 s tím, že vznikne rodinná jízdenka za 800 Kč pro
2
dospělé a 2 děti do 12 let/den.
K. Kavánová – Navrhuji rozšíření permanentek o 1 dětskou sezónní jízdenku
pro majitele pozemku.
M. Kulhavý – To předkládáte svůj názor, nebo je to požadavek majitelů
pozemků?
K. Kavánová – Majitelé pozemku vyjádřili svůj požadavek.
Hlasování:
pro 14

proti 0

zdržel se

0

Zastupitelstvo schvaluje za pronájem pozemků rozšířit permanentku o 1
dětskou sezónní jízdenku.
Ad 7) Žádosti o prodej pozemků
• Hospodářské družstvo Krakonošův ranč.
Již bylo projednáno v zastupitelstvu, muselo být provedeno
nezveřejnění komunikace zastavěné objektem. Navrhovaná cena je
50,-Kč/m2.
• Družstvo vlastníků domu čp.320 a 321.
Vlastníci žádají odprodej sousedících pozemků,jsou vedeny jako
ostatní plocha. Návrh ceny: 20,-Kč/m2.
• Vojtěch Vondra, Poniklá.
Při místním šetření bylo zjištěno, že se na pozemku nacházejí vzrostlé
stromy. Bylo by vhodné vytýčit hranice pozemku, vlastním prodej
podle znaleckého posudku, možnost vytěžení náletu.
Diskuse:
P. Plichta – Obdrželi jsme podklady, ze kterých nebylo zřejmé, o který
pozemek se jedná. Podle zákresu se jedná o přístupovou cestu „ke kříži“.
O každém pozemku bychom měli zvažovat, zda je to rozumné ho prodat. Měli

bychom znát důvod, proč o pozemek žádá. Už minulé zastupitelstvo začalo
záměry takovéhoto prodeje dávat do zpravodaje. Chtělo by o záměrech
informovat veřejnost.
K. Kavánová – Nejedná se o pozemky, které P. Plichta navrhoval
k zalesnění? Navrhuji odložení tohoto bodu.
P. Plichta – Ne, těchto pozemků se to netýká.
M. Kulhavý – Několikrát jste zmínili, že se jedná o pozemek „u křížku“.
Jednou budete chtít, aby sem chodili turisté a první o co se budou zajímat jsou
místní památky.
J. Čížek – Přikláním se ke K. Kavánové, aby se to odložilo a udělalo místní
šetření.
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku hospodářskému
Krakonošův ranč za cenu 50,-Kč/m2.
pro 14
proti 0
zdržel se
0

družstvu

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků družstvu vlastníků domu čp. 320 a
321 za cenu 20,-Kč/m2.
pro 13
proti 0
zdržel se
1 (Kulhavý)
Zastupitelstvo odkládá odprodej pozemku panu Vojtěchovi Vondrovi do doby
provedení místního šetření za účasti RO a žadatele. Vše bude zveřejněno ve
zpravodaji.
pro 14
proti 0
zdržel se
0

Ad 8) Žádost o převod pozemků z vlastnictví PF
RO dává na vědomí zastupitelstvu, že byla podána žádost o převod
komunikací ve vlastnictví PF.
Č.1780 – komunikace od M.zemánka až na Zlatou horu (Přívlaka). Cesta je
přístupovou komunikací k pozemkům, které jsou v územním plánu obce
vedeny jako stavební.
Č.461/4 – pěšina na Preložce, spojnice mezi lesními cestami.
Č.2895 – cesta k prameništi (Kynčlovi)
Č.3064/2 – chodník u vývěsních tabulí.
Hlasování:
pro 14

proti 0

zdržel se

0

Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o převod komunikací č.1780, 461/4,
2895, 3064/2 k PF.
Ad 9) Schválení odměn neuvolněných členů rady, předsedů výborů a
komisí, místostarostovi a šéfredaktorovi
RO schválila výše dosavadních odměn neuvolněných členů rady, předsedů
komisí a výborů dne 6.listopadu 2006. Výše odměn navržena dle zákona.
Diskuse:
M. Kulhavý – Mě by zajímala výše odměn, pokud komunikuji s občany,
chtěl bych mít přehled. Byl jsem si přečíst první zápis z RO a tam také
nezazněly částky.
K. Kavánová – Není to tajné, předsedové komisí a výborů, neuvolnění
členové rady – plná výše dle zákona, místostarosta procentní plnění.
Hlasování:
pro 14

proti 0

zdržel se

0

Zastupitelstvo schvaluje výši stávajících odměn pro místostarostu, členy rady,
předsedů výborů a komisí a šéfredaktora od 2.listopadu 2006.
Ad 10) Návrh na zpracování projektu pro získání dotací z NF
Projekt je zaměřen na rekonstrukci školy, modernizaci zařízení a poskytování
služeb nejen žactvu, ale i široké veřejnosti a dětem přespolním. ( výměna
oken, rozvod vody, vybavení tříd, počítačová učebna, internet a knihovna aj.).
Manažerky R. Soukupová a K. Stojková se nabídly, že projekt vypracují, je
třeba zajistit finance na projektovou dokumentaci, dále to znamená vzít si
půjčku ve výši 15% z celkové investované částky.
Všichni víme, že modernizace školy je do budoucna neodkladnou záležitostí.
Diskuse:
P. Therová – Jsem pro zpracování projektu, ale zároveň bych byla ráda,
kdyby se k tomu vyjádřil kraj – odbor hospodářského a regionálního rozvoje.
Nepovažuji za šťastné podávat žádost do norských fondů. V první výzvě bylo
předloženo kolem 110 žádostí, vybráno jich bylo cca 35, ve druhé výzvě bylo
žádostí již 358, předpokládám, že do třetí výzvy bude předloženo ještě více
žádostí. U norských fondů je problém s časovou náročností, k podpisům
smlouvy o poskytnutí dotace dochází většinou až po roce od podání žádosti o
dotaci. Navíc do závěrečné výzvy budou předkládat neúspěšní žadatelé

z první a druhé výzvy, kteří budou mít opravené chyby, které je vyřadily
v minulých výzvách.
L. Scholzová – Všichni víme, že škola je pro nás velmi důležitá, tento projekt
potřebujeme.
Hlasování:
pro 13

proti 0

zdržel se

1 (Mikolášek)

Zastupitelstvo souhlasí s vypracováním projektu pro získání dotací z NF,
podmínkou je provedení předběžného šetření, zda je projekt v souladu
s vyhlášenými dotovanými tématy.
M. Kavánová – Byl kontaktován pan Sobotka, byla nám přislíbena dotace
v celkové výši 10 mil. Kč na výstavbu tělocvičny. Doufejme, že to dopadne,
již teď jsme oslovili projektanty na dokumentaci k výstavbě tělocvičny.
Ad 11) Různé
• Prodej domu čp.319 – návrh prodeje domu čp.319, Preložka, není již
zastaven.
• Finanční a kontrolní výbor prosím o sestavení plánu činnosti do
příštího zasedání ZO.
Diskuse:
P. Plichta – Pochopili jsme to dobře, že se dům bude prodávat pouze
v případě, že to koupí všichni? Přijde někdo a barák se mu prodá? My jsme to
pochopili tak, že se to rozškatulkuje na byty, ale prodá se to pouze v případě,
že to koupí všichni.
J. Bekr – Pokud bude chtít někdo celý barák, prodá se mu.
K. Kavánová – Nájemníci mají přednostní právo, pokud toho nevyužijí,
prodá se komukoliv (samozřejmě až po dodržení časových lhůt).
Zastupitelstvo schvaluje prodej domu čp. 319, pouze celého domu jako celku,
nikoliv jednotlivých bytových jednotek.
pro 10
proti 0
zdržel se 4 (Mikolášek, Čížek, Jirouš, Plichta)
Zastupitelstvo ukládá vypracování plánů kontrolnímu a finančnímu výboru
nejpozději do příštího zasedání ZO.
pro 14
proti 0
zdržel se 0
Diskuse:

M. Kulhavý – Když jsem si prohlédnul předvolební programy, bylo vidět, že
strany chtějí dokázat spoustu věcí. Obec je členem několika organizací – DSO
Krkonoše, Jilemnicko, MAS. Na těchto územích jsou zpracovány strategie,
plány rozvoje. Jsou to náměty, jak by se toto území mělo dále rozvíjet. My
jako obec bychom si měli vytvořit svůj vlastní plán rozvoje. Je to i pádný
argument, když žádáme o dotaci na cokoliv – přiložíme vlastní strategii obce
a je tam vidět, že se s tím počítá. Navrhuji, aby se složila komise, které bude
předsedat někdo z RO. Spolupracovali by v ní dobrovolníci,
podnikatelé…řekněme si, že by se připravila do podzimu, kdy se otevřou
programy.
A. Vondrová – Zdá se mi to jako dobrý nápad. Chci připomenout, že
v posledním zpravodaji vyšel článek o MAS „Přiďte pobejt“, MAS nyní
zpracovává Strategii a tam se objeví i projekty všech členů, podnikatelů, NO.
M. Kulhavý – Vše spolu souvisí. Strategie jsou nyní hodně aktuální, bylo by
dobré jít také v tomto trendu.
p. Zemánek – Pozemky, které nám prodáváte za 20 Kč/m2, my nebudeme
chtít. Mám pocit, že jste rozhodli o něčem, o čem nemáte ani páru. Prodej
domu čp. 319 – děláte velikou chybu, nic jste jim nevysvětlili, být váma tak
toto zruším a nejprve vše projednám s nájemníky.
Pí Zemánková – Jedná se pouze o mezičky, tak proč tak vysoká cena?
Nájemník čp. 319 – Je to taková rychlovka, nikdo o tom nemluvil, nemáme
peníze na koupi. Musíte přijít a postupně nás o tom také informovat. Já sám
tomu moc nerozumím.
J. Bekr – Toto je návrh, obec má majetek, se kterým musí hospodařit. Vše
bude trvat minimálně rok.
A. Vondrová – Prodej bude za stejných podmínek jako se prodávaly minulé
byty. Existuje lhůta, která se musí dodržet.
K. Kavánová – Ono to vypadá, že je to na vás trošku podraz. Tento návrh
přešel z finančního výboru, že ten dům není již zastaven. Ve výhledu byl
plánován už minulým zastupitelstvem, že bude nabídnut k prodeji. Teď se
rozhodlo, že dům bude prodán jako celek – v bytovkách zůstaly neprodané
byty a ty jsou obce, obec za nájemníka musí doplácet.
Nájemník čp. 319 – Zastupitelé ani nijak nereagovali. Nikdo neměl otázky,
proč se to vůbec prodává.
K. Kavánová – Reakce na pana Zemánka - stavební parcela je za 50 Kč/m2.
J. Jindřišek st. – Pouliční světlo hoření Poniklá – zdá se mi, že svítí
zbytečně. Nešlo by umístit jednosměrku u obřadní síně?
p. Šafránek – Chtěl bych se připojit k panu Jindřiškovi, u bytovek v dolení
Poniklé umístit značku „obytná zóna“. Je tam spousta jiných nesmyslných
značek.

P. Plichta – Žádost o obytnou zónu byla dvakrát podaná a zamítnutá. Na obci
je písemné rozhodnutí.
p. Čížek – Tuto žádost jsem předkládal já a opravdu bylo zamítnuto –
odůvodnění znělo, že to není podle zákona.
M. Kavánová – Nabízím k diskusi – jedná se o pozemek, který sousedí přímo
s byty, které postavil pan Janda. Tento pozemek je zatížen věcným břemenem.
RO navrhuje nákupní cenu 20 Kč/m2. Tento bod bude přeložen do příštího
zastupitelstva.
K. Kavánová – Vzhledem k tomu, že tam obec má spoustu závazků, jsou tam
inženýrské sítě, já bych ten pozemek koupila.
K. Kavánová – Chci poděkovat jménem Martiny Holubcové, která děkuje
RO za finanční příspěvek na cestu do Francie (SATORI), vznikla tím i
možnost navázání bližšího partnerství.
M. Kavánová – Pan starosta z Francie se chce poradit s jejich RO o možném
partnerství.
Hlasování o návrhu usnesení:
pro 14
proti 0

zdržel se

0

USNESENÍ
z 2. zasedání zastupitelstva obce Poniklá
konaného dne 14. prosince 2006
od 16:00 hod v restauraci „U Floriána“
Po předložení zpráv a návrhů zastupitelstvo obce Poniklá:
S c h v a l u je
• Zastupitelstvo schvaluje činnost RO za uplynulé období.
• Zastupitelstvo schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2007 s tím, že
požadavek na opravu silnice bude veden v patrnosti.
• Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové změny k 20.11.2006.
• Zastupitelstvo schvaluje převod majetku organizaci ZŠ Poniklá a
SDH Poniklá.
• Zastupitelstvo schvaluje ceny jízdného lyžařského vleku HOMOLE
pro rok 2006-2007 s tím, že byla schválena rodinná jízdenka za 800
Kč.
• Zastupitelstvo schvaluje za pronájem pozemku rozšířit permanentku
o 1 dětskou sezónní jízdenku.

•
•
•
•
•
•

Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemku hospodářskému družstvu
Krakonošův ranč za cenu 50,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje odprodej pozemků družstvu vlastníků domu
čp. 320 a 321 za cenu 20,-Kč/m2.
Zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o převod komunikací č. 1780,
461/4, 2895, 3064/2 PF.
Zastupitelstvo schvaluje výplatu odměn všech neuvolněných činitelů
od 2.listopadu 2006.
Zastupitelstvo souhlasí s vypracování projektu pro získání dotací
z NF, podmínkou je provedení předběžného šetření, zda je projekt
v souladu s vyhlášenými dotovanými tématy.
Zastupitelstvo schvaluje prodej domu čp.319, pouze celého domu
jako celku, nikoliv jednotlivých bytových jednotek.

Ukládá
• Zastupitelstvo ukládá vypracování plánů kontrolnímu a finančnímu
výboru do příštího zasedání ZO.

Odkládá
• Zastupitelstvo odkládá odprodej pozemku panu Vojtěchovi Vondrovi
do doby provedení místního šetření za účasti RO a žadatele, vše bude
zveřejněno ve zpravodaji..
Bere na vědomí
• Zpracování strategie rozvoje obce a ustanovení komise.
• Dětská jízdenka platí i pro hromadně organizované lyžařské školy.
• Příslib dotace na výstavbu tělocvičny.

Povolební ohlédnutí očima zastupitelů SDH Poniklá…
Vážení voliči, spoluobčané,
nejprve Vám chceme poděkovat za Vaši důvěru a hlasy, které jsme obdrželi
v říjnových volbách do zastupitelstva obce Poniklá, zároveň Vám chceme
přiblížit představy o našem dalším působení v zastupitelstvu obce.
Jak jistě víte, volby dopadly následovně – zvítězila strana TJ Sokol,
která získala 7 mandátů, 6 mandátů získal Sbor dobrovolných hasičů a 2

mandáty získala KDU-ČSL. Bezprostředně po volbách se začalo po obci
hovořit o novém uspořádání v RO, které si údajně domluvila vítězná strana
s KDU-ČSL. Přesto se Sbor dobrovolných hasičů dále domníval, že dojde ke
vzájemné dohodě a rozdělení mandátů v RO bude odpovídat výsledkům voleb
– SDH dostane alespoň 2 mandáty a bude se moci aktivně podílet na řízení a
chodu obce. Této skutečnosti nasvědčovala i vůle vítězné strany, která nás
pozvala na společnou schůzku.
Na společném jednání však nedošlo ke shodě, TJ Sokol měl jiné
představy o budoucím vedení obce – SDH nabídl pouze 1 místo v RO. To by
však znamenalo, že náš kandidát by prakticky nemohl ovlivnit činnost RO
a zároveň by nesl spoluzodpovědnost za rozhodování ostatních členů. Tato
skutečnost se poté odrazila i na prvním ustavujícím zasedání ZO – žádný
z našich členů nepřijal kandidaturu, kterou mu nabízel TJ Sokol i KDU-ČSL.
To však neznamená, že jsme se od práce pro obec nějakým způsobem
distancovali, právě naopak – chceme připravovat kvalitní podklady pro
činnost ZO či RO a podílet se na dobrém vedení obce. Naše představa je
taková, že se budeme snažit o práci „ze zdola“, ve které vidíme širší možnost
vlivu na chod obce, budeme hledat podněty a nápady, se kterými pak bude
pracovat nejenom RO, ale i celé zastupitelstvo.
Věříme, že naši voliči i ostatní spoluobčané pochopí naše rozhodnutí
vzdát se mandátu v RO. My Vám za to slibujeme, že pro obec budeme
pracovat efektivně, budeme se vyjadřovat k připomínkám občanů, budeme
spolupracovat s ostatními stranami a budeme se snažit vytvořit z naší obce
příjemnou a útulnou horskou vesničku, kde se bude líbit nejenom místním
občanům.

Výzva občanům:
Prosím všechny občany, kteří mají pozemky v přímém kontaktu
s komunikacemi, či vedou komunikace přes jejich pozemek, aby si přečetli
pozorně tento článek:
Veřejný ochránce práv -Přístupy k nemovitostem -pozemní komunikace“
Tisková zpráva
Veřejný ochránce práv se opakovaně zabývá podněty, jejichž předmětem jsou
přístupy k nemovitostem. Stěžují si jak osoby, které byly po určitý čas zvyklé
využívat cizí pozemek jako svoji přístupovou cestu a nyní jim vlastník
v užívání brání umístěním překážky, tak i osoby, na jejichž pozemku se

sporná přístupová cesta nachází. Šetření ochránce se zaměřují na prověření
správnosti postupu silničních správních úřadů, které jsou ze zákona povinny
chránit veřejný přístup na pozemní komunikace.V mnoha případech ochránce
ve své zprávě o šetření konstatuje nečinnost silničního správního úřadu.
Kam je třeba se obrátit
Řada podnětu týkajících se přístupu se vyznačuje tím, že se občané obracejí
s problémem přímo na ochránce, jelikož nevědí; který úřad správně
kontaktovat. Každý obecní úřad (tzn. i úřady nejmenších tzv.
,jedničkových obcí) je ze zákona silničním správním úřadem. Pokud
vznikne spor o přístup mezi uživatelem cesty a majitelem pozemku, který je
jako cesta využíván, je třeba se obrátit na obecní úřad. Obecní úřad je povinen
řídit se zákonem o pozemních komunikacích a posoudit, zda sporný pozemek
má charakter účelové komunikace. Pokud dospěje k závěru, že ano, musí
hájit veřejný zájem na obecném užívání tohoto pozemku pro tyto účely, tzn.
chránit veřejný přístup. Pokud však překážka na přístupové cestě byla
povolena či odsouhlasena stavebním úřadem - např. oplocení pozemku - je
třeba obrátit se na stavební úřad a napadnout jeho rozhodnutí. Stavební úřad
musí svá rozhodnutí vydávat se znalostí poměrů na místě stavby a pokud
existují pochybnosti o charakteru pozemku, je třeba, aby si vyžádal stanovisko
silničního správního úřadu. Pokud tak před vydáním rozhodnutí neučiní, jedná
se o nesprávný postup. Nadřízeným orgánem obecních úřadů je příslušný
krajský úřad.
Jak vzniká účelová komunikace
O zařazení pozemku či jeho části do kategorie účelové komunikace se
nevydává správní rozhodnutí. Pozemek se stává účelovou komunikací přímo
ze zákona, pokud je splněna tato zákonná definice: "Je využíván jako
dopravní cesta pro silniční či jiné vozidla a chodce a slouží ke spojení
jednotlivých nemovitostí pro potřeby vlastníků těchto nemovitostí nebo
ke spojení těchto nemovitostí s ostatními pozemními komunikacemi nebo
k obhospodařování zemědělských a lesních pozemků.“ Z uvedené definice
je zřejmé, že pro posouzení, zda je pozemek účelovou komunikací, je
rozhodující faktický stav, tj. jeho využívání neuzavřeným okruhem osob po
delší dobu. Účelovými komunikacemi jsou tak typicky dopravně méně
významné komunikace v obcích, lesní a polní cesty, komunikace v chatových
osadách apod. Účelová komunikace nemusí být nijak zpevněná, postačí, je-li
znatelná v terénu.

Ochrana obecného užívání účelové komunikace
Veřejně přístupné účelové komunikace je možno bezplatně užívat
k účelu, ke kterému jsou určeny, to znamená, že na ně musí být zajištěn
veřejný přístup, a její vlastník (tedy vlastník pozemku, na kterém se nachází)
musí toto užívání strpět. Zjistí-li úřad, že byla na účelovou komunikaci bez
povolení úřadu umístěna překážka a tím omezeno nebo úplně znemožněno
její užívání; vyzve vlastníka komunikace, který překážku umístil, aby ji ve
stanovené lhůtě odstranil. Neuposlechnutí příkazu státního odborného dozoru
je přestupkem a muže být sankcionováno pokutou do výše 10000,- Kč.
Stejnou sankcí muže být občan postižen za neoprávněné uzavření
komunikace. Dne 1.1edna 2007 nabude účinnosti novela zákona o pozemních
komunikacích a přestupkového zákona (zákonem č. 80/2006 Sb.), kterou se
částečně mění skutkové podstaty přestupků a výše sankcí a navíc se úprava
přestupků přesouvá ze zákona o přestupcích do zákona o pozemních
komunikacích. Za přestupek umístění pevné překážky na pozemní
komunikaci bez povolení úřadu nebo její neodstranění na vlastní náklad muže
být uložena sankce do výše až 300.000,- Kč. Pokuta však bude také hrozit za
nesplnění příkazu státního dozoru, a to ve výši až 100.000,-Kč. Pokuta muže
být uložena i opakovaně, nesmí však přesáhnout úhrnnou částku 300.000- Kč.
Ochrana zájmu vlastníka pozemní komunikace
Vlastnické právo majitele pozemku je omezeno tím, že musí strpět
obecné užívání komunikace a umožnit tak veřejný přístup na ni. Zákon
o pozemních komunikacích však pamatuje na situaci, kdy v důsledku užívání
komunikace dochází k poškozování majetku jejího vlastníka. Dle ust. § 7 odst.
1 zákona o pozemních komunikacích muže příslušný silniční správní úřad na
návrh vlastníka účelové komunikace a po projednání s policií ČR upravit nebo
omezit veřejný přístup na komunikaci, ovšem pouze za podmínky, že je to
nezbytně nutné k ochraně oprávněných zájmů tohoto vlastníka. To znamená,
že na komunikaci muže být na základě povolení úřadu umístěna dopravní
značka omezující vjezd některých druhů vozidel, nebo může být pro motorová
vozidla komunikace uzavřena zcela. V případě porušování zákazu vjezdu
muže být majiteli pozemku např. povoleno umístění závory či jiné překážky
zabraňující vjezd automobilů, ale nebránící užívání komunikace chodci či
cyklisty. Dosavadní zásadní poznatky ochránce z šetření této problematiky:
- Malé obce často vůbec nevědí, že jsou silničním správním úřadem
a neaplikují zákon o pozemních komunikacích.
- Silniční správní úřady nemají zmapováno, kolik a kde je v jejich obvodu
účelových komunikací.

- Stavební úřady povolují stavby plotů bez zjištění, zda pozemek není
účelovou komunikací
- Občané nejsou seznámeni s právní úpravou. Vlastníci pozemku tak V dobré
víře, že závisí pouze na jejich vůli, oplocují své pozemky nebo na ně umísťují
závory, sloupky a jiné překážky. Uživatelé cesty zase nevědí, který úřad
kontaktovat, aby se domohli nápravy.
Cíle ochránce
Zajištění přístupu k nemovitosti je základní podmínkou pro její využívání.
Současný neuspokojivý stav ochrany veřejného přístupu na účelové
komunikace, které jsou mnohdy jediným přístupem k nemovitosti občana,
považuje veřejný ochránce práv za alarmující. Na druhou stranu strpení
existence komunikace na pozemku je významným omezením vlastnického
práva jeho majitele. Silniční správní úřady by proto měly zasahovat ve
vzniklých sporech bezodkladně, aby lidé mohli včas důsledně hájit své zájmy
opravnými prostředky nebo i žalobami k soudu. Z dosavadních zkušeností
však vyplývá, že malé obce nejsou personálně ani odborně schopny tuto
agendu zvládnout. Veřejný ochránce práv proto bude usilovat o to, aby bylo
obcím poskytováno ze strany nadřízených úřadů účinnější metodické vedení,
a nebo aby byla provedena legislativní změna v určení silničních správních
úřadů. Vzhledem k tomu, že dosavadní stav konzervuje právní nejistotu jak
uživatelů pozemku coby cesty, tak i jeho vlastníka, veřejný ochránce práv
považuje za nutné provést cílené šetření ze strany obcí - silničních správních
úřadů v jejich obvodu, na základě jehož podkladů by jasně deklarovaly, které
pozemky nebo jejich části jsou veřejně přístupnými účelovými
komunikacemi.
1) Zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších
předpisů
2) ust. § 23 odst. 1 písmo p) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích
3) za přestupek dle ust. § 23 odst. 1 písmo I) zákona č. 200/1990 Sb.,
o přestupcích
http://www.ochrance.cz/dokumenty

Změny státní sociální podpory po 1. lednu 2007
V návaznosti na novou úpravu životního minima, kterou přináší zákon
č. 111/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, dochází od 1. ledna 2007

ke změnám dávek poskytovaných podle zákona č. 117/1995 Sb., o státní
sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Přídavek na dítě
•
•
•

Nárok má nezaopatřené dítě do 26 let, které žije v rodině s příjmem
nižším než je čtyřnásobek životního minima rodiny.
Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok.
Přídavek je vyplácen ve třech úrovních v závislosti na příjmu rodiny.
Výše dávky je stanovena jako násobek částky životního minima dítěte
a příslušného koeficientu.
Výše přídavku vyjádřená
násobkem částky
životního minima dítěte

Příjem rodiny vyjádřený
násobkem částky
životního minima

0,36

do 1,5

v základní výměře

0,31

nad 1,5 do 2,4

ve snížené výměře

0,16

nad 2,4 do 4,0

Nezaopatřené dítě
má nárok na
přídavek
ve zvýšené výměře

•

Výše přídavku na dítě podle věku nezaopatřeného dítěte a příjmu
rodiny činí k 1. lednu 2007 měsíčně (v Kč)
Věk nezaopatřeného Výše přídavku na dítě dle úrovně výměry
dítěte
měsíčně v Kč k 1.1.2007
zvýšená
základní
snížená
do 6 let
576
496
256
6 - 15 let
706
608
314
15 - 26 let
810
698
360

Sociální příplatek

•

Nárok má rodič, který se stará o alespoň jedno nezaopatřené dítě, pokud
rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,20 násobek životního minima
rodiny.

Úplná rodina
(oba rodiče)
s počtem
nezaopatřených dětí:

jedno do 6 let
dvě 5, 8 let
tři 5, 8, 12 let
čtyři 5, 8, 12, 16 let
•
•

Hranice čistého příjmu v Kč měsíčně
pro nárok na sociální příplatek od 1. 1.
2007:
2,2násobek
1,0násobek
životního
životního
minima (není
minima
nárok)
(maximální)
7 080
15 576
9 040
19 888
11 000
24 200
13 250
29 150

Pro výpočet dávky se posuzuje příjem za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Výše sociálního příplatku je odstupňována podle věku dítěte a příjmu
rodiny. Jako příklad lze uvést situaci úplných rodin s jedním dítětem bez
dalších sociálních událostí. Výše sociálního příplatku dle stáří dítěte a
výše příjmu rodiny činí

Sociální příplatek při rozhodném příjmu rodiny
v předchozím kalendářním čtvrtletí
měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
1,0 ŽM
1,6 ŽM
2,0 ŽM
do 6 let*
873
437
146
6 - 15 let
1070
535
179
15 - 26 let
1 228
614
205
Pozn.: * rodina bez nároku na rodičovský příspěvek
Věk
nezaopatřeného
dítěte v rodině

•

Sociální příspěvek se zvyšuje v případech, kdy dítě je dlouhodobě těžce
zdravotně postižené, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě
nemocné, zohledněny jsou také zdravotní postižení nebo osamělost
rodiče. Vyšší sociální příspěvek se poskytuje i rodinám, kde se narodilo
více dětí současně, a to v době do tří let jejich věku. Nově se sociální
příspěvek zvyšuje i rodinám, kde dítě studuje na střední škole v denní
formě studia nebo na vysoké škole v prezenční formě studia.

Příspěvek na bydlení
•

•

Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě přihlášen
k trvalému pobytu, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí
k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30 % (v Praze 35 %)
příjmů rodiny je nižší než příslušné normativní náklady stanovené
zákonem.
Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné náklady na
bydlení podle velikosti obce a počtu členů v domácnosti. Zahrnují pro
Počet obyvatel obce
nad 100 tis. 50 000 - 99 10 000 - 49 do 9 999
Praha
obyvatel 999 obyvatel 999 obyvatel obyvatel
3 339
2 893
2 659
2 518
2460
1
4 926
4 233
3 913
3 721
3640
2
6 764
5 858
5 440
5 188
5083
3
8 545
7 453
6 948
6 644
6517
4 a více
nájemní byty částky nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro
družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Dále jsou do nich
zahrnuty ceny služeb a energií. Normativní náklady na bydlení jsou
propočítány na přiměřené velikosti bytů pro daný počet osob v nich
trvale bydlících.

Počet osob
v rodině

a) pro nájemní byty
b) pro družstevní byty a byty vlastníků
Počet obyvatel obce
Počet osob
v rodině
nad 100 tis. 50 000 - 99 10 000 - 49 do 9 999
Praha
obyvatel 999 obyvatel 999 obyvatel obyvatel
2 236
2 236
2 236
2 236
2 236
1
3 362
3 362
3 362
3 362
3 362
2
4 730
4 730
4 730
4 730
4 730
3
5 978
5 978
5 978
5 978
5 978
4 a více

•
•

Výše příspěvku na bydlení se stanoví jako rozdíl mezi normativními
náklady na bydlení a násobkem rozhodného příjmu a koeficientu 0,30
( Praze 0,35)
Nová právní úprava příspěvku na bydlení v praxi znamená, že příspěvek
na bydlení podle dosavadních předpisů se naposledy vyplatí za prosinec
2006. Aby byl přiznán příspěvek na bydlení od ledna 2007 podle
nových předpisů je třeba podat novou žádost na předepsaném
tiskopise a doložit všechny rozhodné skutečnosti. Půjde zejména o
náklady za bydlení za 4. čtvrtletí roku 2006.

Rodičovský příspěvek

•

•

•
•

•
•

Nárok má rodič, jestliže po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a
řádně pečuje o alespoň jedno dítě mladší 4 let. Je-li dítě dlouhodobě
zdravotně postižené, nárok na rodičovský příspěvek je prodloužen do 7
let věku dítěte.
Rodičovský příspěvek náleží, pokud dítě mladší 3 let navštěvuje jesle
nebo obdobnou instituci pro předškolní děti nejvýše 5 kalendářních dnů
v měsíci. Dítě, které dovršilo 3 roky věku, může pravidelně navštěvovat
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím
4 hodiny denně.
Příjem rodiče není testován, rodič může být výdělečně činný, aniž ztratí
právo na pobírání rodičovského příspěvku. Po dobu své výdělečné
činnosti musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou.
Výše rodičovského příspěvku je stanovena ve výši částky odpovídající
40 % průměrné měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za kalendářní rok,
který o 2 roky předchází kalendářnímu roku, v němž se rodičovský
příspěvek poskytuje. Pro rok 2007 se tedy vychází z průměrné mzdy roku
2005 a rodičovský příspěvek tak od 1. ledna do 31. prosince 2007 činí
7 582 Kč měsíčně.
Příjemcům rodičovského příspěvku se dávka zvýší automaticky; nemusí
o nic žádat. Zvýšená částka se poprvé vyplatí za leden 2007 v únoru.

Příspěvek na školní pomůcky

•
•
•

Nárok má dítě, které bylo přihlášeno k zápisu k povinné školní docházce a
má nárok na přídavek na dítě.
Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti jen jednou a vyplatí se v roce,
kdy dítě nastupuje do 1. třídy.
Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1 000 Kč.

Dávky pěstounské péče

Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
• Nárok má nezaopatřené dítě svěřené do pěstounské péče nejdéle do 26 let,
pokud žije ve společné domácnosti s osobou, která byla do dosažení
zletilosti jeho pěstounem.
• Výše příspěvku na úhradu potřeb nezaopatřeného dítěte činí 2,30 násobek
životního minima dítěte. V případě zdravotně postiženého dítěte se
koeficient, kterým se násobí životní minimum dítěte, zvyšuje úměrně
stupni postižení a činí 2,35 u dlouhodobě nemocného dítěte, 2,90
u dlouhodobě zdravotně postiženého dítěte a 3,10 u dlouhodobě těžce
zdravotně postiženého dítěte. Výše příspěvku pro zaopatřené nezletilé
dítě se stanoví jako součin částky životního minima dítěte a koeficientu
1,40.
Výše příspěvku na úhradu potřeb dítěte měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
dlouhodobě
dlouhodobě
zdravé dlouhodobě
těžce
nezaopatřené
zdrav.
dítě
nemocné
zdrav.
dítě
postižené
postižené
ve věku
Koeficient koeficient
koeficient
koeficient
2,00
2,10
2,60
2,80
do 6 let
3 680
3 760
4 640
4 960
od 6 do 15 let
4 508
4 606
5 684
6 076
od 15 do 26
let
5 175
5 288
6 525
6 975
zaopatřené
nezletilé
dítě ve

zdravé dítě

dlouhodobě
zdrav.
postižené

dlouhodobě těžce
zdrav. postižené

od 15 do 18
let

koeficient 1,20

koeficient 2,60

koeficient 2,80

3 640

7 540

8 060

Odměna pěstouna
• Nárok má pěstoun, kterému bylo svěřeno dítě do pěstounské péče.
• Výše odměny pěstouna je stanovena jako součin životního minima
jednotlivce a koeficientu 1,00 za každé dítě svěřené do pěstounské péče.
K 1. lednu 2007 činí odměna pěstouna za jedno dítě 3 126 Kč měsíčně.
Odměna pěstouna ve zvláštních případech
• Nárok má pěstoun, který se stará alespoň o tři děti v pěstounské péči
nebo je-li pěstounovi svěřeno alespoň jedno dlouhodobě těžce
zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.
• Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc součin částky životního
minima jednotlivce a koeficientu 5,50. Za každé další dítě v pěstounské
péči se odměna pěstouna zvyšuje 0,5 životního minima jednotlivce za
každé svěřené dítě a o 0,75 životního minima jednotlivce jde-li o další
dlouhodobě těžce zdravotně postižené dítě vyžadující mimořádnou péči.
Výše odměny pěstouna
měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
3 126
6 252
17 193
18 756
zdravotně
17 193

Počet dětí v pěstounské péči
1
2
3
4
1
dlouhodobě
postižené

těžce

Příspěvek při převzetí dítěte
• Nárok na tuto jednorázovou dávkou má pěstoun, který převzal dítě do
pěstounské péče.
• Výše příspěvku při převzetí dítěte činí 4,45 násobek životního minima
dítěte.
Věk dítěte
do 6 let
od 6 do 15 let

Výše příspěvku při převzetí dítěte
měsíčně v Kč k 1. lednu 2007
7 120
8 722

od 15 do 26 let

10 013

Příspěvek na nákup motorového vozidla
• Nárok má pěstoun, který se v pěstounské péči stará minimálně o čtyři
děti. Další podmínkou je, že toto vozidlo pěstoun nepoužívá k výdělečné
činnosti.
• Výše dávky závisí na ceně motorového vozidla a může činit až 70% ceny,
maximálně však 100 000 Kč. Tento příspěvek může být poskytnut též na
opravu vozidla.

Porodné
•

•

Nárok na tuto jednorázovou dávku má žena, která porodila dítě. Jestliže
žena, která porodila dítě, zemřela a nebylo jí porodné vyplaceno, má na
dávku nárok otec. Na porodné má rovněž nárok osoba, která převzala dítě
do jednoho roku do trvalé péče nahrazující péči rodičů.
Výše závisí na počtu současně narozených dětí. Je stanovena jako součin
částky životního minima dítěte a koeficientu, jehož hodnota činí při
narození 1 dítěte 11,10 a při narození dvou a více dětí současně 16,60.
Počet současně
narozených dětí
1 dítě
2 děti
3 děti
4 děti

Výše porodného v Kč
k 1. lednu 2007
17 760
53 120
79 680
106 240

Pohřebné

•
•

Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb, a to za
podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR
nebo že se pohřeb konal na území ČR.
Výše pohřebného je stanoveno pevnou částkou ve výši 5 000 Kč.

Krkonoše - svazek měst a obcí
Téma: Karta hosta
VIZE: Za několik let a ku prospěchu všech ...
Konkrétní a praktické poznatky při prvním zavádění osobní Karty
hosta v Krkonoších, přineslo Fórum cestovního ruchu uspořádané manažery
Krkonoš - svazku mest a obcí. Přítomná, zhruba čtyřicetičlenná skupina,
složná z několika krkonošských starostu, zástupců informačních center a
podnikatelů, živě diskutovala o nové službě, na kterou klient získá různé slevy
a jež má, mimo jiné, pomoci sledovat skutečný počet ubytovaných hostu v
Krkonoších. Podnikatelé mají o projekt zájem.
Karta hosta zajistí lepší výběr rekreačních poplatku z lůžek

Ubytovatelé dosud odvádějí jen část
Ze zkušeností vyplývá, že někteří podnikatelé zkreslují údaje
v knihách, jednoznačné nejsou ani počty ubytovacích lůžek. Podle názoru
manažeru Krkonoš - svazku mest a obcí, někteří ubytovatelé z regionu
přiznávají lázeňský a rekreační poplatek ve výši pouze kolem 30%. To vedlo
k analýze systému a kontroly výběru poplatku jako příjmu rozpočtu obcí.
Podrobná studie obsahuje rozbor výchozí situace, souhrn zahraničních
zkušeností a návrh řešení. Mimo jiné uvádí:
"Někteří ubytovatelé v rádném plnění povinností nevidí hlubší smysl.
Svoji nechuť odvádět poplatky omlouvají svými výhradami. Vysvětlují, že obec
pro ně a rozvoj cestovního ruchu dělá málo, nebo nic. Zástupci obce svoji
pasivitu odůvodňují nedostatkem peněz. Obec, často i veřejnost, považuje
podnikatele za vypočítavé a sobecké. Podnikatelé smýšlejí o obci jako
o pasivním nástroji úřední moci se sklonem k pohodlnosti."
Autoři analýzy konstatovali, že doposud neexistuje způsob efektivní
kontroly. Dosavadní nízká součinnost obcí s ostatními státními institucemi
jako jsou finanční a živnostenské úřady, cizinecká policie aj. má jisté rezervy.
K tomu Michal Vávra ze Svazku Krkonoše připomíná:
"Systém se osvědčil v zahraničí. Je však zřejmé, že menší obce
spolupracují s většími, či ve spojení s několika dalšími obcemi. Poznali jsme
zvyklosti. Nechme se inspirovat. Například obce v Německu či Rakousku
prostřednictvím různých tiskovin hostum vysvětlují proč platí poplatky, ale
také co za ně získají. Například slevy z ceny za lyžování, slevy balíčku dalších
služeb, vstupného, apod., nebo některé služby i zcela zdarma. I to je možnost

jak napomoci řešení a jak i u nás přirozeně motivovat ubytovatele, ale i hosty
k dodržování pravidel. "
Klíčem ke slevám je osobní Karta hosta
Finančními úlevami motivovaní a postupem času i vychovaní hosté,
budou po ubytování vyžadovat Kartu hosta, evidovanou pořadovým číslem,
na kterou budou mít automatický nárok.V Krkonoších systém, ve
zjednodušené podobě, praktikuje již Harrachov. Mají s kartou dobré
zkušenosti. Lidé využívají slevy ve skiareálu a pak se rádi vracejí. Letos
systém nove zavádí i Rokytnice nad Jizerou. Zájem dalších krkonošských
obcí narůstá.
Příklady táhnou
Na Fóru cestovního ruchu ve Vrchlabí proběhla prezentace Sdružení
pro rozvoj cestovního ruchu z Rokytnice nad Jizerou. Petr Kadavý,
místostarosta města, podtrhl důvody vzniku sdružení: "Z důvodu lepší
koordinace rozvoje cestovního ruchu a snazší vzájemné komunikace mezi
státní správou a podnikateli. Jinak řečeno, zájem o spolupráci a stanovení
jasných pravidel k zastřešení spolupráce mezi městem a podnikateli i snaha
o udržení konkurenceschopnosti Rokytnice nad Jizerou. Sdružení má Valnou
hromadu, radu sdružení a svého předsedu. "
V Rokytnici tedy projekt stojí na spolupráci města a skiareálu
a dalších poskytovatelů služeb.
" Karty bude vydávat sdružení. Zatím jsme dohodnuti se Skiregionem na
poskytování patnáctiprocentní slevy na bodové a vícedenní jízdné
v lyžařských areálech, " řekl dále místostarosta Petr Kadavý. Letos nově
vzniklý Skiregion rozšiřuje nabídku nejen v Rokytnici, ale i Harrachově,
Pasekách nad Jizerou a v Kořenově. "Aby host kartu získal, musí být
ubytovaný u podnikatele, který řádně platí poplatky z lůžek a je členem
Sdružení pro rozvoj cestovního ruchu. Karta se při čerpání slevy aktivuje.
Například u vleku. Elektronické údaje můžeme porovnávat s knihou hostu, "
dodal Kadavý.
Dalibor Naar, zástupce firmy Compedium s.r.o. a provozovatel
systému slevových karet poznamenal: "Cílem projektu Karty hosta je přivádět
do regionu nové návštěvníky, pěstovat jejich věrnost a pomoci jim využívat
více příležitostí k využití aktivní dovolené. Město musí hledat způsob, jak
motivovat podnikatele k povědomí, že jimi odvedené peníze jsou přínosem
rozvoji turismu v tom místě, kde podnikají a poskytují své služby. Jinak
řečeno, když se host zeptá, kam město investuje finanční prostředky vybrané

za poplatky, měl by získat odpověd. Proto je důležité veřejné povědomí o tom,
kam jsou takto vybrané peníze vkládány. Navíc by měl mít podnikatel šanci
spolurozhodovat o tom, kam půjdou. "

Řidičské průkazy
Vážení řidiči, vzhledem k rostoucím dotazům ohledně výměny
řidičkých průkazů, Vám přinášíme přehled platných řidičských průkazů
převzatý od Ministerstva dopravy. Výměnu pro region Jilemnicka provádí
Městský úřad Jilemnice, budova C - odbor dopravy. Výměna je průběžná dle
typu řidičského průkazu až do roku 2013.
Platné řidičské průkazy v České republice
Řidičské průkazy podle vzoru ES (od 1.5.2004)Výměna staršího
řidičského průkazu za nový (vzor ES)
Typ 1: 1.7.1964-1986

Typ 2: 1987-1991

Typ 3: 1992-1993

Povinná výměna: do 31.12.2007

Povinná výměna: do 31.12.2007

Povinná výměna: do 31.12.2007

Typ 4: 1994-1996

Typ 5: 1997-2000

Typ 6: 2001-30.4.2004

Povinná výměna: do 31.12.2010

Povinná výměna: do 31.12.2010

Povinná výměna: do 31.12.2013

Typ 7: od 1.5.2004

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY- 2005/2006
Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA PONIKLÁ, OKRES SEMILY
čp. 148, 512 42 Poniklá
IČO: 72743077
tel. 481585206
email: z.s.ponikla@quick.cz
Charakteristika: Úplná základní škola- 9 ročníků, 7 tříd- spojený 1. a 2.
ročník a 3. a 4. ročník.
Třídy a počty žáků:
I. třída / 1. a 2. ročník/
16 /8, 8/
II. třída / 3.a 4. ročník/
25 /8, 17/
III. třída / 5. ročník/
24
VI. třída
15
VII. třída
17
VIII. třída
19
IX. třída
17
Součástí školy je školní jídelna / vývařovna+výdejna/, ve které se stravovalo
150 žáků a zaměstnanců, a jedno oddělení školní družiny s 25 zapsanými
žáky.
Zřizovatel školy: Obecní úřad Poniklá
Vedení školy: Mgr. Zdeněk Vinklář – ředitel školy
Petr Pospíchal – zástupce ředitele v době jeho nepřítomnosti
Rada školy: Dne 24.10.2005 schválila Rada obce Poniklá založení Školské
rady Základní školy Poniklá, která má 6 členů.

Škola vyučuje podle vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, čj.
16847/96-2
Zaměstnanci školy:
Pedagogičtí: I. stupeň – Holubcová Eva
Pohořalá Irena
Petřivý Zdeněk
II. stupeň – Nováková Dana
Peterková Blanka
Pospíchal Petr
Rychtrová Zdeňka
Zuna Tomáš
Vinklář Zdeněk
vychovatelka ŠD – Plecháčová Stanislava

/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/100%/
/71%/

Nepedagogičtí: Tryznová Ivana – vedoucí ŠJ
/100%/
Řehounková Milada – ved. kuchařka /100%/
Krausová Ludmila – kuchařka
/100%/
Zákravský Petr – školník
/100%/
Nováková Alena – uklizečka
/100%/
Zápis k povinné školní docházce se uskutečnil 31.1.2006. K zápisu se
dostavilo 8 dětí, přijato jich bylo 6, 2 děti dostaly odklad. Do první třídy
nastoupilo 8 dětí ( dvě děti nastoupily po odkladu povinné školní docházky).
Výsledky přijímacího řízení v 9. ročníku:
Typ SŠ:
gymnázium
Počet žáků:
1

SOŠ
9

SOU
7

Výsledky vzdělávání žáků:
Ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

celkem

Počet žáků

8

8

8

17

24

15

17

19

17

133

Prospělo
s vyznamenán
ím

8

8

6

8

9

6

5

10

5

65

Neprospělo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Snížená
známka

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

z chování
Pochvaly

0

0

0

0

0

0

Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení

4

5

5

14

Ročník

Počet žáků

1

1

Další vzdělávání pedagogických pracovníků:
DVPP 2005/2006
Pracovník
školy

D.
Nováková
D.
Nováková
T. Zuna
B.
Peterková
D.
Nováková
Z.
Rychtrová
E.
Holubcová

Tematické
Název akce zaměření (není-li
DVPP
zřejmé z názvu
akce)

Časový
rozsah

Koordinát
or ŠVP
Seminář
VP
Seminář
MPPJ

6 dnů/10
h

Školící
instituce

Finančn
í
náročn
ost

0

2 dny/8 h

PPP Semily 800 Kč

2 dny/8h

PPP Semily 200 Kč

Poruchy čtení na II. st.

4h

PPP Semily 100 Kč

Poruchy čtení na II. st.

4h

PPP Semily 100 Kč

Konference k ekolog.
výchově M.R.K.E.V.
IC na I. st.
ZŠ
IC na I. st.
I. Pohořalá
ZŠ
Poč.
Z. Petřivý grafika a
digit. fot.
Z. Vinklář Poč.

Středisko
ek.výchovy
ZŠ
Jilemnice
ZŠ
Jilemnice

2500
Kč
2500
Kč

30 h

ZŠ
Jilemnice

2600
Kč

30 h

ZŠ

2600

6h
30 h
30 h

grafika a
digit. fot.
Úpravy spisového a
Z. Vinklář
skartačního řádu škol

3h

Jilemnice

Kč

Cvlk

220 Kč

Paní učitelka Pohořalá dálkově studuje na Pf Hradec Králové, obor: učitelství
pro 1. stupeň a spec. pedagogiku, pan učitel Zuna úspěšně složil závěrečné
státní zkoušky z Čj a obhájil diplomovou práci na Pf Ústí n. Labem.
Aktivity a prezentace školy na veřejnosti:
Údaje o významných mimoškolních aktivitách
1.- 4. ročník- sklárna a muzeum v Harrachově
3.-5. ročník- třídenní lyžařský výcvik
6. a 7. ročník- sedmidenní lyžařský výcvik
II. stupeň- poznáváme Krkonoše (pěšky, na kole i na lyžích)
6.,7.,8. ročník- jarní úklid odpadků v KRNAP/spolupráce s KRNAP/
6.-9. ročník- týdenní sportovně poznávací pobyt v Drhlenách /Český ráj/
5. ročník- třídenní sportovně poznávací pobyt v Drhlenách /Český ráj/
Účast žáků školy v soutěžích
prosinec- olympiáda v Čj
únor- olympiáda v Aj- Ondřej Scholz /IX. tř./ 3. místo v okresním kole
březen- Pythagoriáda
květen- soutěž mladých zdravotníků- 1. místo v okresním finále
Účast žáků ve sportovních soutěžích
říjen- atletika- soutěž IV. tříd Jilemnicka
duben- fotbal- I. kolo Coca-Cola Cupu v Semilech
květen- atletika- Pohár rozhlasu- okresní kolo v Turnově- 3. místo v kategorii
ml. žákyň a st. žáků
- soutěž IV. tříd Jilemnicka
- volejbal- 3. místo v okresním kole v Turnově
- fotbal- 1. místo v okrskovém kole McDonald´s Cup v Jilemnici
červen- atletika- Dětská olympiáda v Turnově
Komentář k údajům o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti:
V tomto školním roce škola nabídla žákům dva zájmové útvary:
- Základy práce na PC na I. stupni ZŠ / pro 4. a 5. ročník/
- Praktické činnosti /6.-9. ročník/

Při volnočasových aktivitách škola spolupracuje se ZUŠ Jablonec nad Jizerou
a s místními organizacemi Sokola a hasičů, bezplatně jim pronajímá své
prostory.
Od začátku školního roku třídíme ve škole odpad a také se škola stala
sběrným místem pro recyklovatelný odpad.
Při prezentaci na veřejnosti škola využívá místní zpravodaj Pod horami, do
kterého pravidelně přispívá.
Základní údaje o hospodaření školy
Údaje jsou uvedeny za kalendářní rok 2005
a) příjmy
1. celkové příjmy
6 346 230,90 Kč
2. příspěvky a dotace na provoz
5 865 914,00 Kč
3. poplatky od zlet. žáků, rodičů nebo jiných zák. zástupců, 432 095,00 Kč
4. příjmy z doplňkové činnosti,
0,00 Kč
5. ostatní příjmy;
48 221,90 Kč
b) výdaje
1. neinvestiční výdaje celkem a z toho
- náklady na platy pracovníků školy,
- zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění, FKSP
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky,
- ostatní provozní náklady;
V Poniklé dne 30.8.2006

6 097 073,35 Kč
3 525 648,00 Kč
1 315 604,00 Kč
124 966,00 Kč
1 130 855,35 Kč

Mgr. Zdeněk Vinklář
ředitel školy

Vybrali jsme z Poškoláka
Víte, který bývalý žák naší školy je teď právě asi od Poniklé nejdále?
E-mailem ho vyzpovídala jeho sestra:
Interview s Davidem Hožem
Za jakým účelem jsi letěl na Taiwan?????
Už mě to v Čechách nebavilo, lítal jsem z práce do školy, po večerech dělat
úkoly. Během semestru žádný volný víkend. Pak přišla nabídka jet studovat

na Taiwan, nikdo se nechtěl přihlásit, všichni z toho měli obavy. Takže jsem
měl i velkou šanci se sem dostat, ačkoliv moje angličtina nebyla nejlepší. Řekl
jsem si, že je čas na dovolenou, a přihlásil se. Výborná příležitost vidět kus
světa, procvičit si angličtinu.
Kdy jsi odlétal z české republiky???
Odlétal jsem, tuším, 31.srpna. 1.září jsme byli tu.
Bál ses cesty letadlem????
Ani ne, spíš jsem si říkal, že to bude legrace, a taky byla, až na úsek mezi
Indií a Thajskem. Trochu moc turbulencí na můj vkus.
Jaký byl tvůj první dojem, když jste přiletěli na Taiwan????
Bylo mi zle a byl jsem unavený z letu. Na Taiwanu bylo velmi teplo, téměř
nedýchatelný vzduch. Navíc jsme nevěděli, jak se dostat do kampusu školy.
Všichni lidé kolem mluvili jen čínsky. První dojem nic moc, ale to jsem
očekával.
Kde tam bydlíš?? Co škola???
Bydlíme na koleji v kampusu, to je areál školy, u nás v republice nejsou
kampusy moc běžné, tedy soudím podle univerzity ČVUT a pár dalších
pražských univerzit. Škola se v hustě zastavěné Praze rozšiřovala různě po
městě. Koleje zpravidla nejsou u školy. Tady je to všechno v jednom areálu –
škola, kolej, studentské jídelny, nějaké ty obchody, studentské domy a
sportoviště. Jako zahraniční student chodím na výuku pouze do jediné
budovy, ta je nová, velmi moderní.
Učíš se čínsky????
Ano, všichni Češi, co tu jsme, se učíme čínsky, ale žádná sláva. To je ale tím,
že to flákáme. Stačilo by se na to jednou týdně kouknout, jenže nás do toho
nikdo nenutí a sami se nepřinutíme. Ze začátku jsme se učili pouze
výslovnost. To nebyl problém, protože čeština je celkem složitý jazyk na
výslovnost, takže pro nás nebylo těžké něco zopakovat po učitelce. Jsou tu
studenti z Indie, ti to po pár lekcích vzdali. Prostě nedokázali ani vyslovovat.
Ten počáteční zdánlivý úspěch nás uchlácholil. Trochu jsme to vypustili a teď
už to nějak nestíháme. Ale něco bych čínsky uměl říct.
Seznámil ses tam s někým????
Znám tu už spoustu lidí, spíš
mezinárodní studenty. Trochu mi
dělá problém rozeznávat Číňany,
vypadají všichni stejně. Jinak
lidé jsou tu velmi vstřícní a
přátelští.
Jak
vzpomínáš
na
ZŠ
Poniklá?????

Mám jen dobré vzpomínky. Havaj, nic na práci, sem tam nějaká písemka.
(David (1. zprava) s kamarády)
O přestávkách legrace. Spousta volného času. ZŠ Poniklá jsem vděčný za
velmi dobré základy všeobecného vzdělání, ale hlavně za to, že mě učitelé
dokázali motivovat ke snaze chtít něco vědět, což je podstatnější, než někomu
jen něco natlačit do hlavy a nestarat se, jak se k tomu staví.
Kdy se vrátíš?????
Asi v červenci, to záleží na tom, kdy budu mít hotové zkoušky.
(připravila Veronika Hožová, 8)
Zdravíme Davida a vzkazujeme: Uč se pilně čínsky! My všichni studujeme
angličtinu, v deváté třídě přidáváme němčinu, zájemci navštěvují kroužek
španělštiny a ruštiny, ale čínština tu jaksi chybí. A dost nás to mrzí!

Buddhistické chrámy

Jak to vidí uklizečka
Již druhým rokem pobíhám po škole s kbelíky, smetáky a pytli na tříděný
odpad ve snaze uklidit. Musím říct, že někteří mi to moc neulehčujete. Občas
na mne jdou i mdloby.
Třeba zrovna nedávno. V sedmé třídě jsem vyčistila okna, což není nic
zvláštního, ale naštvalo mě, když druhý den u oné třídy otevřu dveře a skla
vypadají hrozně. Zdobí je něčí otisky prstů a jedna vyvedená pacinka,
nechybějí ani šmouhy od houby.
Nechci vám dělat žádné kázání, pouze bych ráda poukázala na to, jak si
dokážete upravit místnost, kde strávíte většinu dne. Nebývá to vždy klícka
čisťoučká a útulná. Občas vám tam snad někdo strčí bombu, která později

exploduje, vždyť není možné, že byste po sobě nechávali takové smetiště.
Toto platí obzvlášť pro sedmáky, kteří jednoznačně vedou v tabulce
nepořádníků. Konkurovat by jim snad mohli už jen osmáci, když mají svůj
den, tak to u nich taky stojí za…
Někdy si říkám, co by (některým z vás) řekli rodiče, kdyby viděli, co
všechno dokážete shromažďovat ve svých lavicích. Jsou i tací, jimž obsah
vypadává na zem. Pak se ovšem nemůžete divit, že vám občas něco zametu.
Porovnejte si lavice prvňáka, druháka, třeťáka či čtvrťáka s některou
z lavic II.stupně. Např. v osmé třídě v zadních lavicích (jmenovitě JD a PH –
pozn.redakce) či v deváté v první řadě uprostřed (= VH – pozn.redakce) .
Zatímco I.stupeň má většinou krabičku s věcmi na VV a pár drobností, jedinci
z vyšších ročníků strkají do lavic mimo učiva i spoustu odpadu. K čemu asi
potřebují uchovávat zmuchlané ponožky, posmrkané kapesníky, skořápky,
obaly od jídel a pití, svačiny (občas už jim pochodují – plesniví a kvasí)…
Doufám, že netrumfnete rekord z loňského roku, kdy si jeden človíček
shromažďoval nedojedené svačiny v příručním zavazadle velmi, velmi dlouho
– asi 3 měsíce. Naštěstí těch, kteří mají lavice v pořádku, je většina.
Upozornění pro všechny žáky: v lavicích si uklízíte sami! (Pokud z nich
vyklidíte, já vám je vymyji.)
A nejlepší nakonec. Moje velká pochvala za úklid třídy a správné třídění
odpadu patří I.+II., III.+IV. a V. Páťáci občas škobrtnou při úklidu, ale ve
třídění odpadu jsou téměř na 100%. V loňském roce byli páťáci (letošní
šesťáci) také nejlepší ve třídění odpadu, ale letos jsou úplně mimo. Jako by
zapomněli, do jakého koše patří běžný odpad, kam krabičky od pití a kelímky
od bobíků. Že zvlášť se dávají kelímky od jogurtů a ostatní plasty. I vy, kteří
odpad netřídíte, zkuste se zamyslet: k čemu asi máte ve třídách tři koše? Na
to, abyste se do nich trefovali nedojedenými jablky a opleskali zeď, určitě ne!
Věřím, že ti „výrostci“, kteří se poznali v předešlých řádcích, půjdou do
sebe a pokusí se polepšit. Vždyť víte, že za chvíli přijde Mikuláš s čertem
a po nich… No? Kdo to ví? Ano, správně. Ježíšek je tu co by dup. Hodným
nadělí spoustu dárků a zlobičům … nedá nic. Pamatujte na to!
(Vaše paní uklizečka Alena Nováková)

Společenská kronika
Významná jubilea

80let
80let
95let
85let
91let
80let

pan Jindřich Kubín
paní Boženka Koudelková
paní Maruška Holubcová
paní Kateřina Skalská
paní Věrka Biedermanová
pan Josef Patočka

Přejeme hodně zdraví!
Narození
Dne 24.11. se Kateřině a Bohuslavu Veselým narodil syn Jindřich.
Vítáme nového občánka a rodičům přejeme spoustu krásných chvil s jejich
ratolestí
Zlatá svatba
Manželé Miloslav a Maryša Pavlouskovi oslavili Zlatou svatbu.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších krásných chvil!

Upozornění – informace – sdělení
Půjčka z Fondu rozvoje bydlení
I v následujícím roce je obec připravena poskytnout žadatelům o modernizaci,
rekonstrukci nebo půdní vestavbu finanční půjčku z Fondu rozvoje bydlení,
který disponuje částkou cca 800.000,-Kč. Zájemci mohou podávat žádosti do
28.února 2007. Úroková sazba byla vyhláškou snížena na 5%.
INTERNET
Společnost Telefonica O2 nás požádala o přibližný počet potencionálních
žadatelů o vysokorychlostní internet. V minulém čísle jste byli vyzváni,
abyste do 30.listopadu předložili obecnímu úřadu Vaši nezávaznou žádost.
Vzhledem k tomu, že počet zájemců je opravdu malý (pouze 10občanů) , bude
žádost o zavedení vysokorychlostního internetu do Poniklé ke společnosti
Telefonica O2 pro nedostatečný zájem odložena.

Výzva
Obec Poniklá hledá člověka ochotného věnovat čas sbírání informací
z ponikelského dění a poté tuto slohovou práci zvěčnit krasopisným zápisem
do obecní kroniky. Zájemci prosím hlaste se na obecním úřadu. Děkuji.
Stávající kronikářka Míla Kavánová

Manikúra, pedikúra
Paní Aneta Šedá zve srdečně všechny, kteří mají zájem o služby jako jsou
manikúra, pedikúra, masáže nohou a rukou, jejich depilaci, péče o pleť
v podobě výživných masek nebo péče o tělo formou olejových
a parafínových zábalů, aby navštívili její provozovnu v bývalé prodejně obuvi
(naproti křižovatce na Jestřabí). Podrobnosti Vám velice ráda sdělí na tel.čísle
737-958-816 nebo 481-585-204, kde se můžete domluvit i o její návštěvě
u Vás doma.
Nabídka pracovního místa
Penzion IVETA na Mísečkách urgentně hledá brigádnici na výpomoc do
kuchyně a na úklid pokojů. Jedná se o pracovní místo do dobu sezóny.
Zájemci prosím volejte na tel. číslo 499-523-729.
HASIČSKÝ BÁL
SDH Přívlaka pořádá tradiční HASIČSKÝ BÁL v pohostinství pana Mádleho.
Hudební skupina „KPK Ondřej Paska“ z Vrchlabí bude hrát k tanci i poslechu
3.února 2007 ve 20:00hodin. Jste všichni srdečně zváni a „přijďte pobejt“.
SPORTOVNÍ PLES
TJ SOKOL, oddíl FOTBALISTŮ, pořádá dne 3.března 2007 od 20:00 hodin
v pohostinství Mádle tradiční SPORTOVNÍ PLES. K tanci a poslechu bude
hrát oblíbená skupina „KPK Ondřej Paska“ z Vrchlabí. Těšíme se nejen na
sportovce!

Žádost o odkup obecních pozemků:
Na obecní úřad byla podána žádost o odkup obecních pozemků v k.ú.
Přívlaka. Jedná se pozemky č.209, č.213 a č.215/2. Podrobnější informace
obdržíte na obecním úřadu.

Inzerát
Nový, krásný hotel „U Nás“
v obci Bratrouchov přijme (únor 2007):
samostatného kuchaře, číšníky, servírky, recepční, pokojské. Požadujeme :
spolehlivost, časovou flexibilitu, slušnost, poctivost a ochotu pracovat.
Nabízíme:
celoroční práci v přátelském kolektivu a slušné jednání.
Ubytování mezi směnami zajištěno.
Pro další info volejte: 602 234 441

Sp

o r t

TJ Sokol Poniklá
V jarních měsících jsme ve výboru TJ začali uvažovat o tom, že naše
členská základna je poměrně početná a bohatá na schopné a aktivní lidi. Proč
se tedy nezapojit do širšího dění v obci – pokusili jsme se sestavit kandidátku
do podzimních komunálních voleb.
Kdo se do volebního klání rozhodl jít, již dnes víte a koho jste si
zvolili do zastupitelstva obce také. Tímto chceme poděkovat všem, kteří se
vydali k volebním urnám, kteří nám dali svůj hlas, svoji podporu a důvěru.
Nebude to snadné, ale budeme se snažit nezklamat Vaši důvěru.
Za všechny členy TJ Sokol Poniklá
Ladislav Soukup – starosta TJ Sokol

P OZVÁNÍ
Kdo má zdravé nohy a ruce a alespoň malou chuť se trošku zapotit, zformovat
si postavu, přijďte mezi nás.
Je z čeho vybírat, cvičení jsou vždy od 19:30hod v tělocvičně ZŠ Poniklá:
Pondělí a Středa: Kalenetika , vedoucí A.Vondrová

Úterý: Step aerobic a aerobic na střídačku vede Věrka Butulová a Zdeňka
Petrušková
Čtvrtek: Aerobic, posilování – gumy, vede M.Holubcová
Po Vánocích se určitě všichni zakulatíme a proto přijďte, čím více nás bude,
tím lépe se cvičí!
A léto je za chvilku!
Cvičitelky

Jak se dařilo ponikelskému fotbalu…
Na podzim roku 2006 měl oddíl kopané TJ Poniklá v okresním
přeboru OFS Semily tři družstva.Dvě družstva žáků a jedno družstvo mužů.
Za uvedené období bylo sehráno 42 mistrovských utkání v kopané,
z toho 20 utkání na domácím hřišti v Poniklé a zbytek tj. 22 utkání na hřištích
soupeřů.
Dosažení výsledky jsou uvedeny v tabulkách:
Družstvo:

žáci TJ Poniklá „A“

Kolo

den a
datum utkání

soupeři

poměr
branek

body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

So. – 26. srpna
So. – 2. září
So. – 9. září
St. – 13. září
So. – 16. září
St. – 20. září
So. – 23. září
Čt. – 28. září
So. – 30. září
So. – 7. října
St. – 11. října
Ne. – 15. října
St. – 18. října
Ne. – 22. října
So. – 28. října

Poniklá - Jablonec n/J
Horka - Poniklá
Poniklá - Benecko
Rokytnice - Poniklá
Roztoky – Poniklá
Bozkov – Poniklá
Poniklá B – Poniklá A
Studenec – Poniklá
Poniklá – Košťálov
Vysoké n/J – Poniklá
Libštát – Poniklá
Poniklá – Víchová n/J
Poniklá – Rovensko
Nová Ves – Poniklá
Poniklá – Mírová
součty:

7:0
1:5
1:0
4:2
1:0
0:3
0:3
3:2
1:3
0:1
3:2
4:2
0:2
5:2
4:0
37 : 24

3
3
3
0
0
3
3
0
0
3
0
3
0
0
3
24

Střelci branek:
1. Votoček Radek
2. Šedý Stanislav
3. Holubec Martin, Koucký Vojtěch, Novák Michal
4. Simonides Dominik
5. Hančar Lukáš, Holubec Lukáš, Psota Martin
Novotný Martin, Zelinka Jan

11
10
3
2
1

Družstvo žáků Poniklá „A“ se umístilo na pátém místě z 15 družstev.
Družstvo:

žáci TJ Poniklá „B“

Kolo

den a
datum utkání

soupeři

poměr
branek

body

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

So. – 26. srpna
So. – 2. září
So. – 9. září
St. – 13. září
So. – 16. září
St. – 20. září
So. – 23. září
Čt. – 28. září
So. – 30. září
So. – 7. října
St. – 11. října
Ne. – 15. října
St. – 18. října
So. – 21. října
So. – 28. října

Poniklá - Benecko
Libštát - Poniklá
Poniklá - Roztoky
Nová Ves - Poniklá
Rovensko – Poniklá
Poniklá– Horka
Poniklá B – Poniklá A
Mírová – Poniklá
Rokytnice – Poniklá
Poniklá – Košťálov
Poniklá – Víchová n/J
Bozkov – Poniklá
Jablonec n/J – Poniklá
Poniklá – Vysoké n/J
Studenec – Poniklá
součty:

5:2
1:0
1:0
7:0
2:0
0:7
0:3
0:0
0:0
0:1
1:0
3:1
5:0
3:0
3:1
12 : 34

3
0
3
0
0
0
0
1
1
0
3
0
0
3
0
14

Střelci branek:
1. Danihelka Jan, Holubec Lukáš, Kouský Pavel
Vinklář Petr
2. Holubec Martin, Novotný Martin
Simonides David, Václavík Ladislav

2
1

Družstvo žáků Poniklá „B“ se umístilo na dvanáctém místě z 15 družstev.

Družstvo:

muži TJ Poniklá

Kolo

den a
datum utkání

soupeři

1.
3.
2.
3.
5.
7.
9.
10.
12.
14.
15.
15.
15.

So. – 12. srpna
So. – 19. srpna
So. – 26. srpna
So. – 2. září
So. – 9. září
So. – 16. září
So. – 23. září
So. – 30. září
So. – 7. října
So. – 14. října
So. – 21. října
So. – 28. října
So. – 4. listopadu

Poniklá - Lomnice B
Rokytnice - Poniklá
Poniklá - Kruh
Martinice - Poniklá
Tatobity - Poniklá
Poniklá – Roztoky
Víchová n/J – Poniklá
Poniklá – H.Branná B
Bělá – Poniklá
Poniklá – Jilemnice B
Libštát – Poniklá
Poniklá – Košťálov B
Poniklá – Mírová

poměr
branek

součty:
Střelci branek:
1. Václavík Petr
2. Holubec Josef, Patočka Vladimír
3. Adámek Tomáš, Dobiáš Roman, Jindřišek Jiří
Macháček Ondřej, Švanda Jakub, Václavík Ladislav

body

0:1
0
0:1
3
1:5
0
0:1
3
4:3
0
0:5
0
6:0
0
2:3
0
7:1
0
3:4
0
5:0
0
1:1
1
nehráno
špatné počasí
13 : 39 7

3
2
1

Družstvo mužů se umístilo na třináctém místě ze 14 družstev.
Na závěr roku 2006 bych chtěl popřát všem příznivcům, hráčům,
funkcionářům, ale i občanům obce Poniklá pěkné vánoční svátky.
A k novému roku 2007 všechno nejlepší, hlavně dobré zdraví a co nejméně
starostí.
Za TJ Poniklá
sekretář oddílu kopané
Václavík František

