1

1
2012

ZDARMA

2

USNESENÍ ZE 7. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
7. veƎejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 20. 10. 2011 v kulturním domĢ v Krsmoli.
ZO schvaluje:
1) Program 7. veƎejného zasedání zastupitelstva obce.
2) OvĢƎovatele zápisu ze 7. veƎ. zasedání pana Mgr. Pavla Antoše.
3) Návrhovou komisi ve složení pan L. Frýba, Mgr. I.Hykyšová.
4) Prodej pozemkƽ p. ē. 325/4 o výmĢƎe 3 570 m2, p. ē. 327/2
o výmĢƎe 824 m2, p. ē. 330/2 o výmĢƎe 622 m2, 331 o výmĢƎe
388 m2, a p. ē. 325/4 PK o výmĢƎe 3 929 m2, vše trvalý travní
porost v k. ú. Ždár u Staré Paky za odhadní cenu, manželƽm
Petrovi a KateƎinĢ Medunovým, Žěár u Staré Paky.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
5) Prodej pozemkƽ p. ē. 1392 ēást cca 167 m2, p. ē. 1010/4 ēást
cca 164 m2, p. ē. 1010/62 ēást cca 13 m2 vše ostatní plocha
v k. ú. Stará Paka za odhadní cenu manželƽm Marcele a Janovi Pelikánovým, Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
6) Revokaci usnesení ze 4. VZ: ZO schvaluje bod 4) prodej pozemku p. ē. 1045/8 v k. ú. Stará Paka o výmĢƎe 1 230 m2 paní
JanĢ Pajrové za cenu 450,- Kē/m2.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodlenĢ
7) Smlouvu o uzavƎení budoucí smlouvy o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka a EZ Distribuce a. s., na pozemek
p. ē. 1398/1 v k. ú. Stará Paka za úēelem zƎízení distribuēní
soustavy za ﬁnanēní náhradu 1 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
8) Smlouvu o uzavƎení budoucí smlouvy o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka a EZ Distribuce a. s., na pozemky
p. ē. 1371/4 a p. ē. 1372/1 v k. ú., oba v k. ú. Stará Paka za úēelem zƎízení distribuēní soustavy za ﬁnanēní náhradu 1 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
9) Smlouvu o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka
a VP Net, s.r.o. III. etapa plynofikace Obce Stará Paka
k pozemkƽm v k.ú. Stará Paka v celkové délce 1 208,92 m
za úhradu ve výši 145 080,- Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
10) Smlouvu o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka
a VP Net, s.r.o. III. etapa plynoﬁkace obce Stará Paka k pozemkƽm v k. ú. Stará Paka v celkové délce 8,17 m za úhradu
ve výši 1 080,- Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
11) Nevýhradní zprostƎedkovatelskou smlouvu mezi Obcí Stará
Paka a Next reality group a.s. na zprostƎedkování prodeje 2
pozemkƽ v lokalitĢ „Záduška“.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
12) Smlouvu o zajištĢní datových služeb mezi Obcí Stará Paka
a ﬁrmou Goldware s.r.o., - pƎipojení internet - Obecní úƎad
a knihovna Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011

13) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Agrochovem a.s. Stará
Paka o zajištĢní zimní údržby na období od 1. 11. 2011
– 31. 3. 2012.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2011
14) Návrh na 5. úpravu rozpoētu obce Stará Paka na rok 2011.
Zodpovídá: ZO, hlavní úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
15) Ústní dohodu mezi Obcí Stará Paka a panem Miroslavem
Doēekalem o údržbĢ koryta bezejmenného toku za poskytnutí místa na parkování jeho osobního automobilu
na obecním pozemku p. ē. 2/2 v k. ú. Stará Paka v letních
mĢsících. V zimním období bude sloužit tato ēást pozemku
pro vyhrnutý sníh.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
ZO bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení z 6. veƎejného zasedání Obce Stará Paka
2) Informaci o možnosƟ podávání žádosơ o neinvesƟēní dotace
spoleēenským organizacím a spolkƽm pro rok 2012 do 31. 10.
2011.
3) PlnĢní rozpoētu Obce Stará Paka k 30. 9. 2011.
4) Informaci Ǝeditele Masarykovy ZŠ St. P. o výroēní zprávĢ školy.
5) Informaci o výmĢnĢ oken na pƎíšơ rok v MasarykovĢ ZŠ.
6) Informaci o oplocení fotbalového hƎištĢ.
7) Informace o pracích v obci.
8) Informaci o zbezprašnĢní cesty v KarlovĢ panem Maroulem
bez ﬁnanēní spoluúēasƟ Obce Stará Paka.
9) Informaci o zhotovení nájezdu k ē. p. 477 v k. ú. Stará Paka
– p. Doēekal.
10) Informaci o rozvázání pracovního pomĢru se zamĢstnancem
panem J. Šmídem a zajištĢní nového pracovníka.
11) Informaci o opravách kolejištĢ na staropackém nádraží.
12) Žádost p. Ing. erveného o rozeslání smlouvy o zajištĢní
zimní údržby zastupitelƽm obce.
13) PƎipomínku p. Mgr. Antoše o neprƽjezdnosƟ v ulici Letná
i pƎes umístĢní znaēky „Zákaz stání“.
14) PƎipomínku p. Ing. erveného o možnostech opravy schodƽ
od nádraží pƎi pƎíležitosƟ oprav nádraží.
15) PƎipomínku p. Válka o stavu zábradlí za farou ve St. Pace.
16) Dotaz p. Frýby na práce v parku pƎed ZŠ a možnostech sbĢru
ostatních plastƽ a odpovĢě p. místostarosty.
17) Dotaz pí. Mgr. Hykyšové na možnost umístĢní kontejnerƽ na
texƟl a odpovĢě p. místostarosty.
18) Návrh p. Válka na ukonēení výjezdních veƎejných zasedání zastupitelstva obce do okolních obcí a odpovĢě pí. starostky.
19) PƎipomínku p. L. Podzimka k odvodu tekoucí vody na Krsmoli
a o stavu kulturního domu v Krsmoli a odpovĢě pí. starostky.

USNESENÍ Z 8. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
8. veƎejné zasedání ZO, konané dne 15. 12. 2011 v zasedací síni Obecního úƎadu ve Staré Pace.
ZO schvaluje:
1) Program 8. veƎejného zasedání ZO doplnĢný o body:
6e) Smlouva o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Antonínem
KoƩnauerem - Power Servis na zajištĢní potƎebných podkladƽ
v rámci podání žádosƟ do pƎipravované výzvy z OPŽP P03,
oblasƟ podpory 3. 2. - zateplení veƎejných budov
17e) Zpráva pƎedsedy kontrolního výboru
2) OvĢƎovatele zápisu z 8. veƎ. zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) Návrhovou komisi ve složení p. Štefan Válek, Ing. Pavel ervený.
4) Koupi ēásƟ pozemku st. 187 o výmĢƎe 28 m2, zast. plocha za

50,-Kē za 1 m2 v k.ú. Stará Paka od pana Petra Kohúta.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
5) Prodej pozemku p. ē. 1045/8 o výmĢƎe 1 230 m2 v k. ú.
St. Paka manželƽm Jaroslavovi a PetƎe Šimkovým za cenu
553 500,- Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
6) Smlouvu o poskytnuơ podpory ze SFŽP v rámci OPŽP mezi
Státním fondem životního prostƎedí a Obcí St. Paka na celkovou ēástku 525 819,75 Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
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7) Smlouvu o poskytnuơ úēelové neinvesƟēní dotace v požární
ochranĢ na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2011 mezi Obcí
Stará Paka a Královéhradeckým krajem ve výši 18 470,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a ﬁrmou NADOZ s.r.o.,
„Oprava vodovodu k zahradnictví“ ve Staré Pace za cenu
143 395,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
9) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Ant. KoƩnauerem – Power Servis za úēelem zajištĢní úplných podkladƽ
potƎebných v rámci podání žádosƟ do pƎipravované výzvy
z OPŽP PO3, oblasƟ podpory 3.2 - zateplení veƎejných budov
na ēástku 97 200,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2011
10) Plán ēinnosƟ Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
11) Schodkový rozpoēet obce na rok 2012 v pƎíjmech
18 386 210,-Kē a výdajích 19 011 350,-Kē. Rozdíl ve výši
625 140,- Kē bude doﬁnancování z ﬁnanēních prostƎedkƽ roku
2011 a zmĢnu rozpoētové položky 1337 na položku 1340.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
12) Návrh na 6. úpravu rozpoētu na rok 2011.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 31. 12. 2011
13) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Obce St. Paka.
Zodpovídá: mzd. úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
14) SmĢrnice ēíslo 1-27, na rok 2012 mimo smĢrnici ē. 6 - požární
poplachová smĢrnice. (Plaơ stále).
Zodpovídá: starosta
Termín: prƽbĢžnĢ
15) Zavedení ēásƟ vodovodu v ul. Revoluēní o délce 83 m v hodnotĢ 83 415,- Kē do majetku Obce Stará Paka.
Zodpovídá: mzd. úēetní
Termín: 31. 12. 2011
16) Odpisový plán majetku Masarykovy ZŠ Stará Paka.
Zodpovídá: Mgr. Antoš
Termín: prƽbĢžnĢ
17) Navýšení ceny obĢdƽ od 1. 1. 2012 v MasarykovĢ základní
škole.
Zodpovídá: Mgr. Antoš
Termín: od 1. 1. 2012

ZO neschvaluje:
1) Prodej ēásƟ pozemku parc. ē. 1430/1 v k.ú. Stará Paka paní
ZoƎe PƎibylové.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
ZO bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení ze 7. veƎejného zasedání Obce St. Paka.
2) Zprávu o ēinnosƟ Obce Stará Paka za rok 2011.
3) PlnĢní rozpoētu obce k 30. 11. 2011.
4) Inspekēní zprávu z MateƎské školy Stará Paka.
5) Zápis z dílēího pƎezkoumání hospodaƎení Obce Stará Paka za
rok 2011.
6) Informaci o pronájmu zubního stƎediska ve Staré Pace.
7) Informaci o konání vánoēního koncertu dne 19. 12. 2011.
8) Zprávu kontrolního výboru.
9) Informace realitní kanceláƎe NEXT reality o prodeji obecních
pozemkƽ.
10) Informaci p. místostarosty o údržbĢ zelenĢ a zimní údržbĢ
v obci.
11) PodĢkování Ǝeditele Masarykovy ZŠ p. Mgr. Antoše za dobrou
spolupráci s obcí.
12) Informaci pí. Hylmarové o zjištĢní zájmu obēanƽ Úsơ o pojízdnou prodejnu.
13) UpozornĢní p. Válka na špatný stav obrubníkƽ a chodníkƽ
v obci a nutnost opravy.
14) Dotaz p. Válka na pravdĢpodobnost získání dotace na opravu
oken v MasarykovĢ ZŠ.
15) Dotaz p. Zajíce na nového pracovníka obce p. M. Hamáēka.
16) UpozornĢní p. Zajíce na volnĢ pobíhající psy v obci.
17) PodĢkování Ǝeditelky MŠ pí. Typltové za podporu a dobrou
spolupráci ZO a obce.
Prapor obce
Stará Paka

Erb obce
Stará Paka

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
Zpráva o ēinnosƟ obce Stará Paka za rok 2011
Zastupitelstvo obce, které vzešlo z komunálních voleb v roce
2010, si odsouhlasilo Plán ēinnosƟ obce Stará Paka pro rok 2011,
který byl hlavním podkladem pro náplŸ práce zastupitelstva a vedení obce pro tento rok.
Hlavním bodem pro rok 2011 byla akce dokonēení rekonstrukce
kanalizace v ulici Revoluēní a zatrubnĢní bezejmenného toku
o celkovém objemu 10 500 000,- Kē. Tato akce byla úspĢšnĢ
dokonēena. Zkolaudována byla rekonstrukce kanalizace v ulici
Revoluēní. Kolaudace akce „zatrubnĢní bezejmenné vodoteēe“
bude realizována v jarních mĢsících roku 2012.
Hned na lednovém veƎejném zasedání zastupitelstva obce byl
odsouhlasen nový návrh zbezprašnĢní místních komunikací. Dle
tohoto plánu byla upravena cesta v Úsơ u Staré Paky nákladem
475 343,-Kē.
Velkou zmĢnu doznala úprava parku pƎed ZŠ ve Staré Pace
a plocha pƎed bytovým domem ēp. 394, zrovna tak i zahrada
u mateƎské školky. Projektová dokumentace na tuto akci vznikla
u Ing. Pyciaka v Nové Pace s rozpoētem zhruba 1 700 000,-Kē.
VýbĢrovým Ǝízením, do kterého se pƎihlásilo 16 ﬁrem, byla
vysoutĢžena cena 933 000,-Kē. Obec zažádala na tuto akci o dotaci z Operaēního programu životního prostƎedí. Byla úspĢšná
a ēástka, kterou obec obdržela, je 525 819,-Kē. PƎi úpravĢ parku
pƎed školou obec vybudovala parkovištĢ pro 6 vozidel, 1 místo je
rezervováno pro invalidy. Tato akce si vyžádala 111 000,-Kē.

Bod oprava památek – se podaƎilo naplnit také díky dotaci, a sice
pƎes Dobrovolný svazek obcí Novopacko. Takto byla restaurována
socha P. Marie s malým Ježíškem pƎed hƎbitovní zdí ve Staré Pace.
Finance 87 000,-Kē. Dotace od DSN - 72 210,-Kē, zbytek doﬁnancovala obec. Druhá památka místního významu byla opravena
v RoškopovĢ u kulturního domu. Tady se obec podílela ēástkou
ve výši 25 000,-Kē
Další bod plánu ēinnosƟ – údržba obce + veƎejná zeleŸ - byl plnĢn
dle potƎeb obce a obēanƽ v prƽbĢhu celého roku. Koncem roku
2010 byl pro snazší a rychlejší odstraŸování snĢhu zakoupen
traktor. Díky této technice se daƎilo v zimním období udržovat
místní komunikace ve sjízdném stavu. V dubnu byla pracovní
ēeta obce doplnĢna o tƎi pracovníky z úƎadu práce, a tak mohlo
dojít mimo sezónní sekání trávy i k drobným opravám ēi úpravám
v celém katastru obce. Koncem Ǝíjna došlo k personální výmĢnĢ
hlavního pracovníka v pracovní ēetĢ. Pan Šmíd ukonēil pracovní
pomĢr posledního Ǝíjna a od 1. listopadu nastoupil na jeho místo
pan Milan Hamáēek.
Bod, který se nepodaƎilo naplnit, je výmĢna oken v MasarykovĢ základní škole. Tato akce bude hlavní náplní plánu práce pro rok 2012.
Obec se pokusí žádat o dotaci ještĢ tento rok v programu Zelená
úsporám (Operaēní program životního prostƎedí). Pokud nebude s žádosơ úspĢšná, bude realizace výmĢny oken ﬁnancována z rozpoētu
obce, protože okna v základní škole jsou již v havarijním stavu.
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O veƎejné osvĢtlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše
obec vēetnĢ místních ēásơ mohla být osvĢtlena, byla vynaložena
ēástka více než 500 000,-Kē.

Obec Stará Paka má zƎízeny 2 pƎíspĢvkové organizace, a sice MŠ
a ZŠ. Zde pƎispĢla na jejich chod ēástkou MŠ 1 300 000,-Kē a ZŠ
2 420 000,-Kē.

Bodem, který není plánován v ēinnosƟ obce, ale je s ním vždy pƎi
tvorbĢ rozpoētu poēítáno, je poskytování péēe o naše seniory. Zde
bych chtĢla pƎipomenout, že v souēasné dobĢ funguje na území
naší obce, to znamená i v jejích místních ēástech, dovážka obĢdƽ,
kterou v souēasné dobĢ využívá 23 obēanƽ. Na tuto ēinnost je
každoroēnĢ v rozpoētu rezervovaná ēástka kolem 170 000,-Kē.
Na základĢ smlouvy mezi mĢstem Nová Paka a naší obcí o spoluúēasƟ pƎi ﬁnancování soc. služeb pƎispíváme také na pobyt tƎí
seniorƽ umístĢných v Ústavu soc. služeb v Nové Pace každoroēnĢ
ēástkou 13 Ɵsíc na osobu.

Souēásơ obecního úƎadu je pƎenesená pƽsobnost výkonu státní
správy na stavebním úƎadĢ a na úseku evidence obyvatel. Neustálá výmĢna osob na ministerstvech a boj o ﬁnance vyúsƟly ve
snahu zredukovat poēet stavebních úƎadƽ, pƎedevším na obcích
I. stupnĢ. I náš obecní úƎad se k této problemaƟce písemnĢ
vyjadƎoval spoleēnĢ s dalšími, kterých se to týká, a prozaơm je
pƎislíbeno, že k tomuto rušení nedojde.

Naše celá obec žije také kulturním životem. Vždy s pƎíchodem
nového roku spolky, které pƽsobí na území obce tj. SDH, Sokol,
fotbalisté a sportovci poƎádají pro své pƎíznivce plesy. Tak tomu
bylo i v období od ledna do bƎezna, kdy tyto organizace a spolky
uspoƎádaly nĢkolik plesƽ. V prƽbĢhu celého roku jsou poƎádány
rƽzné sportovní akce a akce pro dĢƟ.
Pro sportovní vyžiơ mohou pƎíznivci sportu používat areál sokolského hƎištĢ.
Další kulturní ēinnosƟ jsou poƎádány v naší knihovnĢ pod vedením paní Hany Hylmarové. Zde probíhají v prƽbĢhu celého roku
rƽzné výstavy, besedy, semináƎe a pouēné pƎednášky.
Zpravidla 2x roēnĢ poƎádá obecní úƎad v zasedací místnosƟ vítání
obēánkƽ a koncem roku pak setkání se seniory.
Tak jako každoroēnĢ podporuje obec grantovým programem
organizace a spolky, které pƽsobí na území obce. Nad rámec
tĢchto žádosơ byla odsouhlasena žádost organizace Sokol Stará
Paka o ēástku 100 000,-Kē na doﬁnancování nákupu lyžaƎského
vleku, který byl pƎevezen z Nové Paky.

Zastupitelstvo obce se sešlo na 5 veƎejných zasedáních a 6 pracovních poradách, aby Ǝešilo všechny záležitosƟ nutné k realizaci
plánu ēinnosƟ ke spokojenosƟ obēanƽ. Starosta a místostarosta
plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o obcích
ve vztahu k obci, pƎíspĢvkovým organizacím(MŠ, ZŠ), nadƎízeným
orgánƽm (KÚ) a spoleēenským organizacím (SDH, TJ apod. )
Oba výbory zƎízené zastupitelstvem, tj. výbor ﬁnanēní a kontrolní a komise sociálnĢ-kulturní a sportovní, se scházely dle jejich
plánƽ ēinnosơ a vzniklých potƎeb. AdministraƟvu - tj. evidenci
obyvatel, poplatky za odpad, ze psƽ, evidenci hrobƽ, mzdové
úēetnictví, fakturace, evidenci obecního majetku, ﬁn. vztahy
k pƎíspĢvkovým organizacím apod. zajišƛují pí. Kluzová, Cimbálová
a Bilová. Všichni úƎedníci se každý rok zúēastŸují rƽzných školení,
která se týkají jejich pracovní náplnĢ, a ơm zkvalitŸují služby pro
naše obēany. Jim také patƎí podĢkování za bezchybný pƎezkum
hospodaƎení a závĢreēný úēet obce za rok 2011 a za perfektní
reprezentování našeho obecního úƎadu.
Všem, kteƎí se jakýmkoliv zpƽsobem podíleli na bezproblémovém
chodu obce a obecního úƎadu, touto cestou dĢkuji.
VĢra Hlostová - starosta

Informace o TƎíkrálové sbírce.

GARÁŽ
Koupím, pƎípadnĢ
dlouhodobĢ pronajmu
ve Staré Pace nebo
v Nové Pace

tel.: 737 330 389
SMS nebo volat
po 18. hod

I letošní rok probíhala ve všech ēástech naší obce TƎíkrálová sbírka.
Celkový výtĢžek pƎedstavuje ēástku 23 869,-Kē.
Vybrané peníze se z 65% vráơ do oblasƟ, kde byly vybrány a budou
se z nich ﬁnancovat provozní náklady spojené s ēinnosơ Oblastní
charity Jiēín.
ást výtĢžku vyēlení Oblastní charita Jiēín na pƎímou pomoc lidem
z blízkého okolí, kteƎí se prokazatelnĢ, ne vlastní vinou, dostali do
krizové situace - napƎ. nenadálá živelná pohroma atd., nebo na pomoc lidem z celé R zasaženým zvl. povodní, které se u nás vyskytují.
Zbylá ēást penĢz je rozdĢlena mezi Diecézní charitu Hradec Králové
a Charitu eská republika, které z nich ﬁnancují další humanitární
pomoc v R, ale i po celém svĢtĢ.
VĢra Hlostová - starosta

UpozornĢní pro obēany
Platba 1. splátky poplatku za svoz odpadƽ a psy je urēena na
termín do 15. bƎezna 2012 v hotovosƟ na obecním úƎadĢ!
Obēané z Brda, Krsmole, pƎípadnĢ z dalších ēásơ Staré Paky
mohou využít k platbĢ poplatku za svoz odpadƽ a psy termín
10. bƎezna 2012, kdy budou zástupci obce vybírat tyto poplatky
v tĢchto místech:
V kulturním domĢ Brdo
od 9:00 do 10:30 hod.
V obecní chaloupce v Krsmoli
od 10:40 do 11:00 hod.
Výše poplatku zƽstává jako v loŸském roce, a to 450 Kē/osoba
nebo rekreaēní objekt.
Josef Dlabola - místostarosta
ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC – pro informaci všem obēanƽm pƎedkládáme smlouvu o údržbĢ komunikací (viz vpravo a str. 5)
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Smlouva ēást 1/3

Smlouva ēást 2/3

Smlouva ēást 3/3

Vandalismus v obci, nikoli nový fenomén…
Jdete brzo ráno do práce po ulici, veƎejném prostranství a najednou se vám nĢco nezdá v poƎádku, nĢco se vám nelíbí. Tu rozbitý
odpadkový koš, jeho vysypaný objem na zemi. Vēera pƎi procházce jste si odpoēinuli sednuơm na laviēku, dnes je zdemolovaná
a její torzo leží na chodníku. Ohnutá dopravní nebo informaēní
znaēka. Rozbité sklo v informaēní skƎíŸce. Povalený plot, v nĢm
pƎestƎihané dráty. Vyjmuté dlažební dílce z chodníkƽ poházené
po okolí. PƎevrácená popelnice. Zdemolovaný mobiliáƎ v areálu
fotbalového hƎištĢ, rozbité láhve a sklenĢné stƎepy naházené
do fotbalového trávníku. StƎed fotbalového hƎištĢ oproštĢn od
pƎírodního trávníku – nĢkdo si vyzkoušel úēinek neznámé chemikálie. Toto nejsou jen „prázdné“ fráze, to je fakt! Bohužel jej
vidíme dnes, dennĢ, zkrátka stále. „Co se to vlastnĢ stalo?“ „Ale
nic, to zase nemĢla (nejen) naše staropacká mládež co jiného na
práci…“ Slyšíte z rozhovoru spousty lidí a chodcƽ, procházejících
se naší obcí…
Co znamená poškození tĢchto vĢcí pro jejich majitele? Práci s úklidem, opravou a v neposlední ƎadĢ ﬁnanēní výdaje. To všichni,
kteƎí nĢco vybudovali, opravili nebo udržovali, vĢdí. Obnáší to
mnoho úsilí. A co na to Ɵ vandalové? SkrytĢ se všem smĢjí…
ekají, až bude vše opraveno, uklizeno a pak zase „udeƎí svým
ƎádĢním“. Smát se budou ale pouze do doby, nežli dojde z jejich
„nápadƽ a konání“ k újmĢ na zdraví, hlavnĢ dĢơ. Když už nĢkdo
z nich má i takový nápad, že povolí šrouby držících lan a ƎetĢzƽ
houpaēky na dĢtském hƎišƟ!!!? Možná v tu chvíli vytáhneme, jako
pštros, hlavu z písku, otevƎeme oēi a nebudeme dále pƎehlížet
chování nezodpovĢdné a lehkomyslné omladiny. UrēitĢ se mezi
námi najdou spoluobēané, kteƎí nĢkdy vidĢli skutky „naší“ mládeže. NicménĢ i tak mlēí… Škoda, že se jména vandalƽ na obecním
úƎadĢ nedozvíme. Nechceme „malovat“ ēerta na zeě, že se újma

na zdraví stane. Pokud ano, nebudeme ani v nejmenším váhat
podat trestní oznámení pƎíslušným orgánƽm. Redukce pƎerostlé
zelenĢ u dĢtského hƎištĢ u „Sokolovny“ je jedním z navazujících
opatƎení. Na hƎištĢ bude z chodníkƽ lépe vidĢt na „hrající si
výrostky“…
Jen na obecním majetku se dá škoda vytvoƎená vandaly v minulém roce vyēíslit zhruba na 20 Ɵs. korun. To rozhodnĢ není
málo!!! Jsou to ﬁnanēní prostƎedky, které bychom mohli využít
ke zkrášlení naší obce!
Rozsah škody na majetku právnických a fyzických osob bude
urēitĢ také vysoký.
Kdo oni vandalové vlastnĢ jsou? NĢjaké indicie už máme… Jejich
ostuda není v nedohlednu!
Josef Dlabola - místostarosta
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Drobné opravy a údržba v obci
V minulém roce se na zástupce obce obráƟlo nĢkolik lidí s rƽznými postƎehy, návrhy a námĢty, kde co opravit a zlepšit. Jsme za
takové akƟvity vás, obēanƽ, rádi. Mimo „bĢžnou“ zimní údržbu
komunikací a letní údržbu zelenĢ se ēást tĢchto podnĢtƽ podaƎilo
dokonēit ke spokojenosƟ obēanƽ. Jde pƎedevším o opravy nĢkterých cest, oprava odtoku dešƛové vody v BrdĢ, úprava propustku
u obecní chaloupky v Krsmoli a další. Druhá ēást, cca 10 podnĢtƽ,
se „ zaēít a dotáhnout“ do konce obci nepovedlo. Jde napƎíklad
o opravu propadlých dlažebních kostek v chodnících, odstranĢní

velkého paƎezu v polní cestĢ nad hƎebēínem Pfefrových, zƎízení
letního svozového místa odpadƽ v ZápƎiēnici, zƎízení vsakovacích
pruhƽ na hƎišƟ na minikopanou v rámci víceúēelového areálu
„Sokolák“, odstranĢní prorƽstajícího plevele v chodnících ve
Staré Pace. Mohli bychom ve výētu pokraēovat dále. Na nĢkteré
z tĢchto podnĢtƽ byl kladen dƽraz k jejich zhotovení obecními
dĢlníky. Jsou racionální dƽvody, proē se tomu tak nestalo.
Tyto nedodĢlky budeme tedy postupnĢ „likvidovat“ v roce
letošním. UrēitĢ k nim pƎibudou i další, se kterými si obecní
zamĢstnanci sami poradí…
Josef Dlabola - místostarosta

VÍTÁNÍ OBÁNKp
V polovinĢ Ǝíjna probĢhlo v zasedací síni OÚ ve Staré Pace další
vítání obēánkƽ. Tentokrát jsme se vší parádou pƎivítali tyto nové
obēánky:
Nicol Machovou, Karolínu Zmekovou, Daniela Hlubuēka, Adama
Vondráka a Elišku Zajícovou.
Na fotograﬁích si všechna miminka mƽžete prohlédnout a spoleēnĢ s námi jim dodateēnĢ popƎát hodnĢ zdraví a štĢsơ do
dalšího života.

MATE\SKÁ ŠKOLA
Nové herní prvky na zahradĢ mateƎské školy
Naše mateƎská škola
poƎádá každoroēnĢ
dotazníkovou akci
pro rodiēe. Hlavním
cílem je získat názory rodiēƽ na to, co
bychom mohli u nás
vylepšit, co ještĢ
dĢlat jinak, tak aby
se jejich dĢƟ u nás
cítily spokojené.
V posledním dotazníkovém šetƎení se
opakoval názor, že zahrada je nedostateēnĢ vybavena. Všichni
bychom uvítali více herních prvkƽ pro dĢƟ, ale problémem je
jejich cena. PƎestože nám náš zƎizovatel, Obec Stará Paka, vychází pƎi ﬁnancování vybavení MŠ vstƎíc, musíme peēlivĢ zvažovat,
ēemu dát pƎednost, co je pro provoz mateƎské školy nezbytné,
a na vybavení zahrady se již potom tolik penĢz nedostává.
Poté, co jsme seznámili s touto situací rodiēe, našel se jeden
taơnek, pan Petr Polášek, který pƎišel s nápadem, jak nĢjaké ty
peníze na vybavení zahrady pro mateƎskou školu získat. Vyzval

ostatní rodiēe, aby na herní prvky pro dĢƟ pƎispĢli formou sponzorských darƽ. A opravdu se pƎihlásilo dost rodiēƽ, kteƎí ochotnĢ
pƎispĢli. Vybraná ēástka ēinila celkem 6.850,-Kē. NĢkdo by mohl
namítat, že to není moc, ale i za takovou ēástku jsme vdĢēni.
PƎidali jsme k ní z rozpoētu mateƎské školy další peníze (skƎíŸky
do tƎídy Sedmikráska proto poƎídíme až pƎíšơ rok) a zahradu jsme
vybavili novou skluzavkou a dvĢma pružinovými houpadly. DĢƟ
se již nemohou doēkat, až vše na jaƎe vyzkouší.
ChtĢla bych touto cestou podĢkovat všem rodiēƽm, kteƎí na
vybavení zahrady pƎispĢli, a panu Poláškovi za zorganizování
celé akce.
Lenka Typltová, Ǝeditelka mateƎské školy
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ŠKOLA
Tradiēní pƎedvánoēní výlet 1. stupnĢ ZŠ do Prahy
Jako již každý rok pƎed Vánocemi se první stupeŸ Masarykovy
ZŠ vypravil na výlet do našeho hlavního mĢsta. Letos se žáci
nejen podívali do krásné pƎedvánoēní Prahy, kde si prohlédli
ēeské pamĢƟhodnosƟ a vánoēní trhy. Ale také navšơvili Divadlo
Pavla Kožíška a jeho pƎedstavení Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek.
PƎi pƎedstavení plném kouzel a magie se žáci výbornĢ bavili
a spoleēnĢ s kouzelníkem Kožíškem kouzlili a ēarovali. Naše žáky
Radka Šalmana, Milana Ference a Romana Tomeše si kouzelník
vybral pƎímo na jevištĢ, kde mu pomohli s kouzlením. Poēasí sice
výpravĢ nedopƎálo prohlédnout si Prahu pod snĢhovou nadílkou,
ale to nikomu nevadilo a všichni si odvezli krásné pƎedvánoēní
zážitky.
Lenka Faltová

Zkrocení zlé ženy
PƎi pƎeētení nadpisu se jistĢ každému okamžitĢ vybaví jedna z nejznámĢjších komedií Williama Shakespeara (nejde tedy o výchovu
nĢjaké staropacké semetriky), kterou mohli zhlédnout žáci z VIII.
a IX. tƎídy naší školy v Národním divadle.
V pondĢlí 5. 12. 2011 se sešli ve škole patƎiēnĢ odĢni a hlavnĢ
pƎíjemnĢ naladĢni na to, že stráví celý den v pƎedvánoēní Praze.
Poēasí nám pƎálo, proto jsme se mohli projít po vyšehradských
zahradách a z vyhlídek si ukázat nĢkteré významné stavby a zajímavá místa. Na vyšehradském hƎbitovĢ jsme postáli u hrobƽ

známých spisovatelƽ, hudebníkƽ, vĢdcƽ.
SamozƎejmĢ by pro naše teenagery nebyla exkurze zajímavá, kdyby nemohli navšơvit pražské pƎedvánoēní trhy. Tam si skuteēnĢ
mohli užít všech lákadel, která nabízely desítky stánkƽ – dárkƽ,
nápojƽ, jídel. ZároveŸ se tam setkali s pražskými ēerty, Mikuláši
a andĢly – vždyƛ bylo právĢ 5. 12.
A pak už jenom kultura. Prohlídka budovy Národního divadla od
základních kamenƽ až po vyhlídku na terase a samotné divadelní
pƎedstavení. Moc se nám tam líbilo a domƽ jsme odjíždĢli s pƎesvĢdēením, že urēitĢ nĢkdy zase do divadla zajedeme.
Marcela Žalská

Projekt Comenius pokraēuje…
Jak jsme již v minulém ēísle Podhoranu informovali, naše škola se
zapojila do mezinárodního projektu Comenius. V listopadu jsme
mĢli za úkol prohloubit naše znalosƟ o jedné partnerské zemi. Volba padla na našeho východního souseda – Slovensko. Rozhodli
jsme se vĢnovat této zemi celoškolní projektový den. V tento den
výuka neprobíhá tradiēním zpƽsobem, tedy podle rozvrhu hodin,
ale dĢƟ zpracovávají informace, které si týden pƎedem shromažěovaly. Pracují v týmech, vytváƎejí panely s obrázky, fotograﬁemi
a doplŸují je ơm, co zajímavého o daném tématu zjisƟly. Projektový den byl zamĢƎen pƎedevším na kulturní a pƎírodní zajímavosƟ. Všechny týmy odpovĢdnĢ plnily svá zadání - od nejmenších
prvŸáēkƽ až po deváƛáky. Každý samozƎejmĢ dle svých možnosơ.
V prƽbĢhu dne byly také promítnuty dva ﬁlmy, které mají vztah
ke Slovensku. Pro menší dĢƟ pƎíbĢh Pat a Mat, který se vyrábĢl ve

PƎedvánoēní vystoupení
S blížícím se ēasem vánoēním se zaēalo doma uklízet a péct cukroví.
Chystání Vánoc s každou další zapálenou svíēkou na adventním
vĢnci vrcholilo. Ani my ve škole jsme tedy nemohli zƽstat pozadu
a pusƟli jsme se do nacviēování vánoēního programu pro rodiēe,
babiēky a dĢdeēky, abychom jim ten shon zpƎíjemnili. Uēili jsme
se texty, zkoušeli, pilovali nedostatky, abychom byli uprostƎed
prosince pƎipravení zpƎíjemnit odpoledne všem, kdo se pƎijdou
podívat.
Naši druháēci zahájili šŸƽru vystoupení pod vedením paní uēitelky Bartošové a Oborníkové v kulturním domĢ na BrdĢ. PotĢšili
svým ēertovským rejem místní babiēky a dĢdeēky. Hned druhý
den rozezpívali zasedací síŸ ve Staré Pace. Nebyli ale sami, kdo
chtĢl ukázat, co všechno se nauēili. TrpĢlivĢ trénovali i žáci s paní
uēitelkou Kuželovou v dramaƟckém kroužku a žákovský sbor

slovenských ﬁlmových ateliérech, a pro starší dĢƟ ﬁlm o tatranské
pƎírodĢ Divoēina zamrzlá v ēase. Na závĢr každý tým pƎed spolužáky
pƎednesl, co zajímavého se o Slovensku dovĢdĢl.
KvĢta Kamlerová
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1. stupnĢ pod vedením paní
uēitelky Stuchlíkové. Dívky
z druhého stupnĢ si pƎipravily s paní uē. N. Rulfovou
zajímavou módní pƎehlídku.
PƎípravy bohatého vánoēního
programu s vánoēní a ēertovskou tématikou vyvrcholily
ve stƎedu v tĢlocviēnĢ školy. A tentokrát byla tĢlocviēna plná
k prasknuơ. Všichni vystupující mĢli radost, že se na nĢ nĢkdo

z blízkých pƎišel podívat. UsmĢvavé tváƎe divákƽ a slova plná
nadšení svĢdēily o tom, že se vše zdaƎilo.
Vánoēní maraton pro nás skonēil až vystoupením v Levínské
Olešnici. Sbor si ale vánoēní atmosféru užil ještĢ v pondĢlí
ve staropackém kostele, kde vystupoval spoleēnĢ se sborem
dospĢlých. Snad se naše vystoupení divákƽm líbila a my jsme
vnesli do srdíēek všech alespoŸ trošku vánoēní atmosféry
a pohody.
Mgr. Zuzana Oborníková a Mgr. Jana Bartošová

Florbalový podzim
Jinak než ﬂorbalový nelze nazvat podzim a závĢr letošního kalendáƎního roku v naší škole. Tento sport s dĢrovaným míēkem naprosto
dominoval ve výētu úspĢšnosƟ našich mladých sportovcƽ. Od záƎí do
prosince pƎiváželi sportovci kovy všech barev. PƎipsali jsme si tƎi první
místa v okrskových kolech ve všech kategoriích. Ani v okresních kolech
jsme nepropadli a postupnĢ jsme získali ētvrté, druhé, a dokonce i první

ZÁPIS D TÍ DO PRVNÍ T\ÍDY
\editelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, okres Jiēín
oznamuje, že zápis dĢơ do 1. tƎídy bude proveden

místo. Okresními pƎebornicemi se staly dívky v kategorii 6. – 7. tƎíd. A jako
vítĢzky nás jely reprezentovat na krajské ﬁnále do Dvora Králové nad
Labem 8. prosince 2011. V konkurenci velkých mĢst a potažmo i škol si
staropacké holky vybojovaly krásné páté místo. Gratulujeme!
Tudíž i o tradiēním vánoēním turnaji bylo rozhodnuto. MĢƎení sil mezi
roēníky bude ve ﬂorbale. Chuƛ zjisƟt, kdo je ﬂorbalovým králem školy, byla
obrovská. Turnaje se zúēastnilo celkem šest týmƽ napƎíē všemi roēníky.
TƎeơ místo obsadil tým Devils Angels, druhé místo vybojoval tým Four
FantasƟc a králem školy se stal tým Šmoulové. Každý tým obdržel bohatou
odmĢnu od pƎedēasného Ježíška a hurá na vánoēní prázdniny.

v pátek 27. ledna 2012
v dobĢ od 12:00 do 18:00 hodin
K zápisu se dostaví dĢƟ, které dovrší šesƟ let do 31. prosince
2012 (§ 36 odst. 3 zákona ē. 561/2004 Sb., v platném znĢní).
Dle tohoto zákona však mohou být zapsáni do 1. tƎídy i žáci, kteƎí vĢkovou
hranici šesƟ let dovrší až 30. ēervna 2013 a mají pro zahájení školní docházky
fyzické i psychické pƎedpoklady.

DĢƟ pƎijdou k zápisu v doprovodu rodiēƽ nebo jejich zástupcƽ,
kteƎí s sebou pƎinesou rodný list dítĢte.
Ve Staré Pace 10. ledna 2012
Mgr. Pavel Antoš v.r.
Ǝeditel ZŠ

KNIHOVNA
Jak jsem pƎedeslala v minulém ēísle Podhoranu, ke konci loŸského
roku probĢhlo v knihovnĢ nĢkolik zajímavých akcí. V Ǝíjnu jsem
nĢkolikrát navšơvila mateƎskou školu a dĢtem jsem pƎed spaním
ēetla pohádky. To byla krásná souēást mé ēinnosƟ v rámci Týdne
knihoven.
Pokraēovalo pravidelné každomĢsíēní besedování s Miluškou Rosenbaumovou nad tématy, které nás, besedující, „uēí“ lépe po-

chopit lidskou duši, lidské konání a vnímání hlavnĢ s ohledem na
dítĢ. Je to vždycky pƎíjemná dvouhodinovka plná nápadƽ, námĢtƽ,
názorƽ. V takovém pƎíjemném duchu jsme letos poprvé otevírali
advent. Nejprve jsme chvojím a svíēkami vyznaēili spirálu a potom
každý ruku v ruce s andĢlem tuto spirálu procházel a svíēky zapaloval. Nejlepší je, když se spirála mƽže dĢlat v pƎírodĢ, v roubence
bylo málo místa. Ale i tak jsme se krásnĢ vánoēnĢ naladili.
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PƎátelé z novopackého stacionáƎe

DĢtské vystoupení pƎi pƎíležitosƟ posezení seniorƽ

Spirála z chvojí a svíēek
Hned druhý den opĢt navšơvila Boženka Machová zdejší knihovnu
se svou nabídkou nových výrobkƽ z korálkƽ. Mnoho parádnic tak
pozdĢji potĢšil krásný dárek pod stromeēkem.
Ve ētvrtek 1. 12. zavítali již ponĢkolikáté do knihovny pƎátelé
z novopackého stacionáƎe. PƎipravila jsem si pro nĢ vánoēní povídání, spoleēnĢ jsme si postavili betlém, zazpívali jsme si koledy

a podaƎilo se nám slepit dlouhý barevný papírový ƎetĢz, který celé
vánoce zdobil knihovnu. ZároveŸ se stacionáƎem pƎijely pracovnice
obēanského sdružení Život bez bariér, které zde instalovaly prodejní
výstavu výrobkƽ zamĢstnancƽ chránĢné dílny. Stejná akce probĢhla
již vloni a i letos se setkala s velkou odezvou obēanƽ. Zakoupením
výrobkƽ jsme všichni spoleēnĢ pƎispĢli na dobrou vĢc.
A to již nastal ten správný ēas na pƎedvánoēní posezení seniorƽ.
Každý rok se svým programem pƎispĢjí dĢƟ ze základní školy. Letos
si obĢ druhé tƎídy spoleēnĢ pƎipravily ēertovské vystoupení. DĢƟ
v maskách a pƎevlecích pod vedením obou pí. uēitelek zatanēily,
zazpívaly, zahrály a pƎedvedly prima show. Také sklidily zasloužené
ovace všech pƎítomných na BrdĢ i ve Staré Pace! Všichni jsme si potom spoleēnĢ povídali, ochutnávali, popíjeli a trošku také zpívali.
Dovolte mi popƎát všem ētenáƎƽm, návštĢvníkƽm a pƎíznivcƽm
knihovny hodnĢ zdraví a spokojenosƟ v novém roce. Budu se dál
tĢšit na Vaše návštĢvy a další spoleēná setkání.
Knihovnice

UDÁLOSTI
Kulturní týden dƽchodcƽ Novopacka
Regionální organizace Svazu dƽchodcƽ v Nové Pace pƎipravuje
po celý kalendáƎní rok pro své ēleny Ǝadu zajímavých akƟvit.
Týden od 10. do 14. Ǝíjna 2011 byl vyplnĢn kulturou. Divadelní
spolek ve Vysokém n. Jizerou poƎádá každoroēnĢ na podzim
pƎehlídku amatérských souborƽ. Naši dƽchodci v pondĢlí shlédli Maryšu bratƎí Mršơkƽ. Domƽ se vraceli s dobrou náladou
a nadšením z vystoupení ochotnických hercƽ. Ve ētvrtek bylo

PƎedvánoēní ēas
Poslední listopadový ētvrtek se sešla skupinka novopackých a staropackých seniorek pƎi výrobĢ adventních vĢncƽ. Na tento den
jsme se všechny tĢšily a dlouho dopƎedu vymýšlely, jaké ozdƽbky
nasbírat, usušit nebo nakoupit. AkƟvnĢ jsme se všechny zapojily
pod vedením paní Zdeny Grohové, která nám poradila správný
postup. Pro inspiraci nám pƎinesla na ukázku adventní vĢnce a vánoēní svícny vlastní výroby. Usušila nám i jablíēka, pomeranēe,
pƎinesla šišky a bukvice i rƽzné druhy vĢtviēek. Velice ochotnĢ
nám zaēáteēníkƽm radila tak, aby naše výrobky byly nejen krásné,
ale i barevnĢ sladĢné. S pocitem pƎíjemnĢ stráveného odpoledne
a s dobrou náladou jsme se vracely domƽ a v nedĢli zapálily první
svíēku na vlastnoruēnĢ vyrobeném adventním vĢnci. Paní ZdenĢ
Grohové patƎí velký dík a budeme se tĢšit na další podobnou akci.
Pevné zdraví, domácí pohodu a krásnĢ prožité svátky vánoēní všem
J. Š.
spoluobēanƽm pƎeje Svaz dƽchodcƽ.

50 dƽchodcƽ na inscenaci Nebezpeēné vztahy v mladoboleslavském divadle. Šlo o známý román Ch. Hamptona Nebezpeēné
známosƟ v divadelní podobĢ. I tentokrát byli naši ēlenové
spokojeni. Týden byl zakonēen 14. Ǝíjna v MKS Nová Paka, kdy
jsme se potĢšili z vystoupení Podkrkonošské dechovky, kterou
vede p. Traspe. Líbil se repertoár i provedení skladeb, a tak
jsme pƎíjemnĢ strávili páteēní veēer.
VĢra Janatová
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AkƟvní dƽchodci Novopacka
Regionální organizace svazu dƽchodcƽ R v Nové Pace pƎipravuje po
celý kalendáƎní rok pro své ēleny Ǝadu zajímavých akƟvit s pestrou
náplní. Za poslední pƽlrok byly úspĢšnĢ uskuteēnĢny tyto akce:
V ēervnu šedesát úēastníkƽ ve dvou turnusech prožilo již ētrnáctý
rok pƎíjemné chvíle v Janských Lázních na rekondiēním pobytu.
KromĢ procedur a plavání absolvovali naši dƽchodci ménĢ i více
nároēné turisƟcké vycházky a výlety.
Dne 14. ēervence bylo 36 zájemcƽ na výstavĢ „KvĢty 2011“ v Lysé
nad Labem. V závĢru mĢsíce srpna prožilo 35 dƽchodcƽ týden na
Lenochu v Rokytnici nad Jizerou. Spokojeni byli se sluneēným poēasím, možnosơ chodit na pĢší výlety i s péēí personálu ubytovny
o jejich pohodlí.

Dále dƽchodci využili možnosƟ jet 19. záƎí do LitomĢƎic na „Zahradu ech“. Velkému zájmu se tĢší tajné výlety. Ten poslední se
uskuteēnil 21. záƎí.
Zájezdy do Polska na tržnici a s návštĢvou solné jeskynĢ byly zorganizovány 15. ēervna a 19. Ǝíjna.
Týden od 10. do 14. Ǝíjna byl vyplnĢn kulturou. V pondĢlí zhlédli naši
ēlenové Maryšu bratƎí Mršơkƽ ve Vysokém nad Jizerou, ve ētvrtek
inscenaci Nebezpeēné vztahy Ch. Hamptona v mladoboleslavském
divadle a v pátek si poslechli pƎíjemné melodie repertoáru Podkrkonošské dechovky pod vedením p. Traspeho.
lenové výboru pƎipravují akƟvity pro dƽchodce s cílem vyplnit
pƎíjemnĢ jejich volný ēas a pƎinášet jim nové zážitky.
VĢra Janatová

Další úspĢšná akce pro seniory
Ve druhém lednovém týdnu se sešlo 135 ēlenƽ na první akci
letošního roku tradiēnĢ u Militkých. ProbĢhla zde krátká ēlenská
schƽze se zhodnocením minulého roku.
Poté už následoval program, na který jsme pozvali pana Ing. Luboše JiƎištĢ, který nám promítal a vyprávĢl o Zakarpatské UkrajinĢ. Jeho vyprávĢní bylo velice zajímavé a u výborných koláēkƽ,
které nám u Militkých napekli, jsme prožili krásné odpoledne.
Pan Ing. Luboš JiƎištĢ byl na UkrajinĢ již opakovanĢ a podĢlil
se s námi o pouēné a nĢkdy i komické zážitky. Za toto pƎíjemnĢ strávené odpoledne všem zúēastnĢným, ale hlavnĢ panu
Ing. JiƎišƛovi dĢkujeme.
Svaz dƽchodcƽ, J. Š

POLICIE INFORMUJE
Listopad – prosinec 2011 – leden 2012

Kradené vĢci konēily v rukou pƎekupníkƽ Vloupání do dílny
JIÍNSKO - Nabyté svobody si muž dlouho neužil
Málokdo si dovede pƎedstavit pobyt v nápravném zaƎízení. To
osmaētyƎiceƟletý muž z Novopacka má s výkonem trestu odnĢơ
svobody bohaté zkušenosƟ. Naposledy se pƎed ním brána vĢznice
otevƎela v bƎeznu letošního roku. Nabyté svobody si ale vƽbec nevážil a místo Ǝádného života pokraēoval v další trestné ēinnosƟ. Se
svým šestadvaceƟletým známým se zamĢƎili na nezajištĢné, volnĢ
pƎístupné dílny, domy a další objekty, ze kterých kradli napƎíklad
náƎadí, zahradní techniku, mobilní telefony, hudební nástroje,
peníze a platební karty.
Na konci srpna vnikli do objektu jedné z ﬁrem v ejkovicích, kde
odcizili železnou traverzu. K jejich smƽle je pƎímo pƎi krádeži pƎisƟhl majitel areálu, a tak jim nezbylo nic jiného, než lup vráƟt.
O nĢkolik dní pozdĢji se vydali do BystƎice, kde se terēem jejich
útoku stala neuzamēená truhlárna. UvnitƎ pak odcizili elektrickou
pilu, frézu a další náƎadí. Na zaēátku Ǝíjna úƎadovali ve SlaƟnách,
kam pƎijeli osobním vozidlem Škoda Forman. Drze zaparkovali na
dvoƎe jednoho z rodinných domƽ, kde si následnĢ z neuzamēené
garáže odnesli travní motorovou sekaēku a elektrický kabel. Takto
bychom mohli pokraēovat ve výētu míst, kde kradli.
Od srpna do konce Ǝíjna letošního roku vnikli na Jiēínsku, Pardubicku a Mladoboleslavsku do 11 objektƽ, kde odcizili vĢci za bezmála
100 Ɵsíc korun. Ty pak prodávali pƎekupníkƽm a dalším osobám.
Jiēínšơ kriminalisté oba muže v tĢchto dnech zadrželi a obvinili
z pƎeēinƽ krádeže, porušování domovní svobody a neoprávnĢného
opatƎení, padĢlání a pozmĢnĢní platebního prostƎedku. Oba dva
nakonec skonēili ve vazební vĢznici v Hradci Králové, kam je poslal
soudce Okresního soudu v JiēínĢ. Zde mohou v klidu pƎemýšlet
nad výší trestu, který je nemine.

Zmizela kola i náƎadí
V noci z nedĢle na pondĢlí 7. listopadu vnikl neznámý pachatel
na soukromý pozemek u jednoho z rodinných domƽ ve Staré
Pace, kde se následnĢ vloupal do pƎilehlé dílny. UvnitƎ odcizil
ētyƎi kompletní litá kola vēetnĢ letních pneumaƟk Michelin,
sváƎeēku, úhlovou brusku a další vĢci. Majitel vyēíslil škodu na
nejménĢ 15 Ɵsíc korun. Kdo má krádež na svĢdomí a kde odcizené
vĢci skonēily, teě vyšetƎují novopaēơ policisté.

Hrubá návštĢva
Stará Paka
V pátek 25. listopadu pƎed polednem se jako host rozhodnĢ nechoval pĢtapadesáƟletý muž, který byl na návštĢvĢ u svého známého ve Staré Pace. SilnĢ ovlivnĢn alkoholem zaēal slovnĢ urážet
manželku a nevlastní dceru hosƟtele, které se z bytu stĢhovaly.
SprostĢ jim nadával a údajnĢ pƎed nimi šermoval nožem. Hlídka,
která vyjela na místo, nevychovaného hosta vyzvala k provedení
dechové zkoušky, která u nĢj prokázala témĢƎ 3 promile alkoholu. Z tohoto dƽvodu skonēil v proƟalkoholní záchytné stanici
v Hradci Králové. PƎípad šetƎí novopaēơ policisté jako pƎestupek
proƟ obēanskému soužiơ.

NepodceŸujte zlodĢje
JIÍNSKO - Objeví se vždy, když je nejmíŸ ēekáte
O tom, že do nákupního košíku patƎí jen zboží a ne kabelka, se
pƎesvĢdēila v úterý 20. prosince i starší žena v Nové Pace, která se
v dopoledních hodinách vydala na nákup do jednoho z místních
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supermarketƽ. PƎed vstupem
do prodejny si jako mnohé její
vrstevnice uložila tašku do nákupního vozíku a poté se plnĢ
vĢnovala vystavenému zboží.
Jaké bylo její pƎekvapení, když
po chvíli zjistila, že jí nĢkdo
Ilustraēní foto
z tašky odcizil penĢženku, ve
které mĢla 2.600 korun.
Nutno zdƽraznit, že podobných pƎípadƽ v tomto pƎedvánoēním
období pƎibývá. NávštĢvníci obchodních domƽ, supermarketƽ
a rƽzných tržišƛ jsou toƟž nepouēitelní a slova policistƽ o tom, že
by si mĢli své vĢci lépe hlídat, berou na lehkou váhu. Není toƟž
v silách policie, aby tĢmto krádežím zabránila.
Je tedy více než nutné, aby se lidé nauēili dávat si vĢtší pozor na
své kabelky a tašky, a zbyteēnĢ tak nepƎispívali na dárky kapsáƎƽm
a rƽzným zlodĢjƽm.

Vozidlo narazilo do stromu
JIÍNSKO - Lehce zranĢná
Ǝidiēka a její spolujezdkynĢ
skonēily v nemocnici.
K vážnĢ vyhlížející dopravní
nehodĢ došlo v sobotu 22. Ǝíjna veēer v Ústí u Staré Paky.
PĢt minut pƎed devatenáctou
hodinou jela ētyƎiadvaceƟletá Ǝidiēka osobního vozidla Opel Astra
ve smĢru od Lomnice nad Popelkou na Novou Paku. PƎed obcí Úsơ
u Staré Paky zƎejmĢ nezvládla Ǝízení, najela na krajnici a následnĢ
do proƟsmĢru, kde nejdƎíve narazila do stromu a poté se s vozidlem
pƎevráƟla na pravý bok. PƎi nehodĢ utrpĢly Ǝidiēka a její spolujezdkynĢ lehká zranĢní. Vliv alkoholu byl u Ǝidiēky vylouēen dechovou
zkouškou, celková škoda byla vyēíslena na 15 Ɵsíc korun.
nprap. Hana Kleēalová, Ɵsková mluvēí PR Jiēín

LÉTO A PODZIM V ROŠKOPOV
Zaēal nový rok 2012, do kterého Vám pƎeji hodnĢ zdraví, štĢsơ,
lásky a životní pohody. Poohlédnuơ zpĢt do konce roku 2011
aneb „U nás v RoškopovĢ se poƎád nĢco dĢje“.
\íjen - v tomto mĢsíci se jedno sobotní odpoledne rozeznĢla siréna ohlašující požáry. NaštĢsơ nikde nehoƎelo, šlo pouze o cviēný
poplach. KromĢ 3 ēlenƽ, kteƎí o cviēení vĢdĢli, pƎibĢhli k hasiēské
zbrojnici ještĢ další 4 ēlenové. Po cviēném zásahu probĢhlo pƎeškolení pƎítomných u hasiēárny panem Karlem Railem.

Listopad - tento mĢsíc je tradiēnĢ spjat s Country bálem v podobĢ vepƎových hodƽ. PotĢšující zprávou ještĢ pƎed zahájením byl
plnĢ zamluvený sál v kulturním domĢ v RoškopovĢ. Prodalo se
133 vstupenek, ale myslím, že návštĢvníkƽ této zábavy bylo více.
NĢkteƎí pƎišli na vynikající jitrniēky, Ǝízeēky a jiné pochoutky, které
i letos za dohledu pana JiƎího Fejfara pro všechny pƎipravil pan
KuƎík. BĢhem veēera probĢhly i dvĢ soutĢže, nejprve se soutĢžilo
v pivní štafetĢ, kterou bezkonkurenēnĢ vyhrála rodina KƎížových
a Zuzánkových. Druhou soutĢží bylo prasknuơ nafouklých balonkƽ, u které bylo spousta legrace.
SoutĢž navrhl Karel Zuzánek, který pak místo úēasƟ v soutĢži celou akci zdokumentoval na kameru. ProbĢhla i tradiēní pƽlnoēní
dražba a nejvytrvalejší taneēníci setrvali do ranních hodin.
Koncem mĢsíce zhodnoƟli svou ēinnost v uplynulém roce na
Výroēní schƽzi ēlenové AVZO a TJ Sokol Roškopov. Úvodem pƎivítali pƎedsedové organizací všechny pƎítomné, mezi hosty napƎ.
místostarostu OU Stará Paka Josefa Dlabolu. Poté ēlenové zvolili
výbory organizací a jednatelé pƎeēetli zprávy o ēinnostech v roce
2011. Následovala vynikající veēeƎe, kterou s pomocí nĢkolika žen
pƎipravil pan JiƎí Fejfar. NáslednĢ nechybĢla ani zábava.

Prosinec - první prosincovou nedĢli uspoƎádala KateƎina Krejēová ,,Mikulášskou nadílku“. FinanēnĢ se podílely AVZO, TJ Sokol
a SDH Roškopov.
Maminky napekly a pƎipravily rƽzné dobroty a po 14. hod. se
i s ratolestmi sešly v kulturním domĢ v RoškopovĢ. ekání na
Mikuláše zpƎíjemnil odpoledne kouzelník, který svými kouzly
ohromil i taơnky. Po vystoupení obdaroval kouzelník dĢƟ rƽznými zvíƎátky z nafouklých balonkƽ.
Poté pƎišel Mikuláš, ēerƟ a andĢl. DĢƟ pƎednesly rƽzné básniēky,
zazpívaly písniēky a za to, že se vƽbec nebály, dostaly balíēky
plné dobrot.
Další akcí konanou v RoškopovĢ byla 113. výroēní valná hromada SDH Roškopov. Úvodem všechny pƎítomné pƎivítal starosta sboru, pan Pavel ervený, mezi hosty napƎ. starostku OÚ
Stará Paka paní VĢru Hlostovou. Dále pƎeēetla obsáhlou zprávu
o ēinnosƟ sboru a zprávu o hospodaƎení paní Eva Jaklová, zprávu
revizní komise paní Zdena Hradecká a se stavem hasiēské techniky
všechny pƎítomné obeznámil velitel sboru pan Jaromír Tomeš.
Dalším bodem byl návrh plánu práce pro rok 2012, velice krátká
diskuse a pƎedání nových ēlenských prƽkazƽ a ocenĢní.
Noví ēlenové - Pavlína SklenáƎová ml, Jaroslava KaŸková
OcenĢní
- medaile za 10 let ēlenství SDH - Tomáš Sedláēek
- medaile za 40 let ēlenství SDH - Jan Podzimek, Josef Šulc
- medaile za 60 let ēlenství SDH - Jaroslav Metelka, Ladislav Tƽma
- ēestné uznání OSH - Marcela Urbanová, Gabriela Wieserová
- za pƎíkladnou práci OSH - Roman Tomeš, LudĢk Urban
- ēestné uznání KSH - Jaromír Tomeš, Pavel ervený
Poté byl schválen plán práce pro rok 2012, následovalo promítnuơ
videa z akcí sboru, podávala se veēeƎe a poté byla volná zábava
za hudebního doprovodu pana Petra Fejfara.
28. prosince uspoƎádaly opĢt všechny organizace každoroēní
PƎedsilvestrovský vejšlap, tentokráte do BĢlé do restaurace
U Dubu. Jelikož bylo bláƟvé poēasí, nĢkteƎí šli po silnici, ale
vĢtšina se prošla lesem, polem a loukami. Také jsme dle toho
vypadali. HlavnĢ, že vládla dobrá nálada a nechybĢlo nezbytné
obēerstvení v podobĢ kapesních placatek. ZpĢt domƽ všechny
odvezl miniautobus, který zaƎídil pan Petr Krejēí.
31. prosince uspoƎádal TJ Sokol Roškopov oddíl stolního tenisu
Silvestrovský turnaj.
Výsledky:
kategorie chlapci dvouhra - 1) Jaromír ŠafáƎ, 2) Josef Pour, 3) Petr
ŠafáƎ, 4) OndƎej Zuzánek
kategorie chlapci ētyƎhra - 1) Jaromír ŠafáƎ-Ondra Zuzánek,
2) Petr ŠafáƎ-Jakub Kulhánek
kategorie muži dvouhra - 1) Petr Krejēí st., 2) Petr Krejēí ml.,
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3) Josef Krejēí, 4) Karel Horáēek, 5) Pavel ervený. 6) Pavel Krejēí, 7) Karel Zuzánek, 8) Petr Ježek, 9) MarƟn Matouš, 10) Jakub
Kulhánek
kategorie ženy dvouhra - 1) Adéla Krejēová, 2) Andrea Zuzánková,
3) Ondra Zuzánek, 4) Hana Krejēová, 5) Jana ŠafáƎová, 6) JindƎiška
Michalíková, 7) Lucie Michalíková
kategorie neregistrovaní dvouhra - 1) Karel Leichter, 2) Ondra
Zuzánek, 3) Radek Michalík

Do ēlánku jsem použila zápisky ze zprávy ēinnosƟ SDH Roškopov,
kterou pƎipravil pan Pavel ervený a výsledky od TJ Sokolu Roškopov oddílu stolního tenisu.
POZVÁNKA na 11. 2. 2012 - ráda bych Vás všechny jménem SDH
Roškopov pozvala na tradiēní hasiēský ples konaný v kulturním
domĢ v RoškopovĢ.
Krásný a úspĢšný nový rok 2012 Vám pƎeje Andrea Zuzánková

SPORT
Stolní tenis
Historický úspĢch zažil oddíl stolního tenisu na okresních pƎeborech dospĢlých konaných dne 12. 11. 2011 v Nové Pace. Titul
okresního pƎeborníka jednotlivcƽ získal hráē Petr Dlabola, Ɵtul
okresního pƎeborníka ve ētyƎhƎe mužƽ získala dvojice Petr Dlabola
- Luboš Šajner.
DVOUHRA MUŽp:
1.
Petr Dlabola (Stará Paka)
2.
Lubomír Šajner (Stará Paka)
3. - 4. VojtĢch Kazda (Nová Paka) a Milan Roēek (Jiēín)
TY\HRA MUŽp:
1.
Šajner - Dlabola (Stará Paka)
2.
KƎíž - Gebauer (Jiēín -Valdice)
3.
ŠtĢpánek - Vzorek (HoƎice)
Šulc - PetƎivý (LáznĢ BĢlohrad)

Vánoēní turnaj
Dne 25. 12. 2011 se v tĢlocviēnĢ Masarykovy základní školy
uskuteēnil tradiēní „Vánoēní turnaj“ ve stolním tenisu neregistrovaných hráēƽ. 22 stateēných hráēƽ rƽzných vĢkových kategorií
odhodlaných bojovat s vánoēním nadbytkem pochuƟn svedlo na
modrých stolech mnoho zajímavých bitev a v nĢkterých pƎípadech pƎedvedlo zcela nové prvky tohoto krásného sportu.
VÝSLEDKY:
1. Blažek
2. Knap
3. Richter
4. Nožiēka
5. Tomeš O.
6. StraŸák

7. Petr
8. Rucz
9. Zahradníková
10. Palm
11. ech
12. Hruška

13. Knap J.
14. Dlabola
15. Tomeš M.
16. Zahradník
17. Zlatník
18. Fidranský

19. echová
20. KrƟēka
21. Machát
22. Doubek

Oddíl stolního tenisu dĢkuje všem sportovcƽm za úēast a vedení
Masarykovy základní školy za umožnĢní uspoƎádání turnaje.

Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka uspoƎádá III. roēník
zábavné akce pro dĢƟ a dospĢlé

P\ÍJEZD KRAKONOŠE
DO STARÉ PAKY 4. 2. 2012
ve stylu ﬁlmu Krakonoš a lyžníci a podle Krkonošských pohádek
spisovatelky Boženy Šimkové z Levínské Olešnice

Program:
Ve 12.45 hodin bude sraz úēastníkƽ pƎed Staropackou
sokolovnou. Ve 13.00 hodin odchod prƽvodu na nádraží, kam
pƎijede spĢšným vlakem od Trutnova Krakonoš, jehož budou
doprovázet hrabĢ Harrach, Trautenberk, Anēe, Kuba a hajnej.
Asi ve 13.30 hodin se prƽvod masek v ēele s Krakonošem
a jeho družinou odebere staropackými ulicemi do zimního
stƎediska Staropacká hora, kde bude další uvítání. Krakonoš
pronese krátký pozdravný projev, po nĢmž budou následovat
závody v bĢhu a ve sjezdu na starých dƎevĢných lyžích. RovnĢž budou vyhodnoceny nejlepší masky i nejmladší maškara.
Program bude následovat sjíždĢním sjezdovky na lyžích, sáŸkách, bobech, lopatách, pneumaƟkách a na všem, co se mƽže
pohybovat po snĢhu. PƎi této pƎíležitosƟ bude vyhodnocen
i nejkurióznĢjší snĢžný dopravní prostƎedek.
V lyžaƎském areálu bude zajištĢno bohaté obēerstvení,
pro dĢƟ pak teplý ēaj na zahƎáơ zdarma. Malé dĢƟ se budou
mít možnost ohƎát v lyžaƎské klubovnĢ.

Vstupné na celou akci bude dobrovolné, dĢƟ zdarma.
Masky všeho druhu jsou vítány!
ISTÝ VÝT ŽEK BUDE POUŽIT NA VÝSTAVBU NOVÉHO LYŽA\SKÉHO VLEKU TYPU TATRAPOMA NA STAROPACKÝCH HORÁCH.

P\IJTE POBEJT

Život bez bariér, obēanské sdružení v Nové Pace
pro Vás otevƎelo novou

PpJOVNU KOMPENZANÍCH POMpCEK
mechanické vozíky dĢtské i dospĢlé, stavĢcí, polohovací a sportovní vozíky, elektrické tƎíkolky a vozíky, polohovací lƽžka, anƟdekubitní matrace, chodítka, berle, pomƽcky do koupelny,
klozetová kƎesla a užiteēné informace poskytujeme v: Centru
bez bariér v Nové Pace, Opolského 148 (bývalá nemocnice)
Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel.: 737 847 507,
nebo na e mailu: hylmarova.ilona@seznam.cz
www.zbb.cz
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