2/2006

REDAKČNÍ RADA A OBECNÍ ÚŘAD PŘEJÍ VŠEM ČTENÁŘŮM
KRÁSNÉ LÉTO S MNOHA NOVÝMI ZÁŽITKY A SPOUSTU
PŘÍJEMNÝCH CHVIL!
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Čtvrtletí v obci
Jaro slibně začalo, bohužel teplé počasí vydrželo jen krátce.
Chladné počasí, které nás potrápilo až do první červnové dekády, ale nezastavilo práce v obci.
Již první dny dubna byly ve znamení odstraňování následků velké
vody ze dne 31. 3. – 1. 4., kdy musel být vyhlášen 3. povodňový
stupeň. Voda odplavila a podemlela část místní komunikace v
Roškopově a příval z tajícího sněhu definitivně odplavil cestu
k lomu. Náklady na odstranění dosáhly výše 300.000,- Kč. Naštěstí obec obdržela tuto částku z fondu ministerstva pro místní
rozvoj v celé výši.
Pracovní četa OÚ doplněná čtyřmi pracovníky z řad nezaměstnaných provedla úklid chodníků, místních komunikací a silnice
od zimního posypu.
V současné době je prováděna úprava veřejné zeleně, hřbitovů
a veřejných prostranství. Dále bylo vyměněno dopravní značení
v celém obvodu obce Stará Paka. Staré značky byly nahrazeny
reflexními tak, jak ukládá zákon. V Ústí byla instalována tři
odrazová dopravní zrcadla za cca 30.000,- Kč.
Ve Staré Pace bylo zbudováno parkoviště s kapacitou asi 22
parkovacích míst a připravuje se vyasfaltování dvou místních
komunikací v Karlově.
Na Brdě byla opravena místní komunikace systémem “Turbo”.

Ve sportovním areálu byl zřízen a vybaven dětský koutek
a dokončeno dětské hřiště v centru obce.
Plánovaná oprava památek byla zahájena demontáží kříže v Ústí.
Díky dotaci od Krajského úřadu v Hradci Králové (145.000,- Kč)
budou opraveny dvě zapsané kulturní památky - kříže v Ústí a ve
Staré Pace u hřbitova. Další památka díky dotaci z Lázeňského
mikroregionu (22.000,- Kč) bude opravena před knihovnou.
Obec se bude podílet na restaurování těchto památek částkou
230.000,- Kč.
Na dvou dalších objektech zapsaných ve státním seznamu památek – č. p. 9 v Krsmoli a č. p. 22 ve Staré Pace jsou naimpregnovány šindelové střechy.
V dubnu a v květnu bylo uzavřeno výběrové řízení na dodavatele
stavby kanalizace v ulici J. Brože a U Splavu ve Staré Pace. S vítězem výběrového řízení společností Obis byla uzavřena smlouva.
Předpokládaný začátek prací je polovina měsíce července.
Pracovníci OÚ zajišťovali přípravu a průběh voleb do poslanecké
sněmovny, které se konaly ve dnech 2. a 3. 6. 2006. Volby v obci
proběhly bez jakýchkoli problémů.
Nástup letního počasí bude, doufám, trvalý a zajistí dětem krásné
prázdniny, dospělým příjemné dovolené a pohodu.
Krásné léto přeje starosta

USNESENÍ
Z 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 8. 6. 2006 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení z 21. veřejného zasedání zastupitelstva
obce.
2/ Zprávu p. starosty o plnění plánu činnosti obce Stará Paka
pro rok 2006.
3/ Informaci pana starosty o přípravě smluv na koupi pozemků
na fotbalovém hřišti.
4/ Připomínku p. Knapa na úpravu terénu v odpočinkovém místě
v ulici Zátiší.
5/ Návrh paní Hanouskové k vybavení areálů dětských hřišť v ul.
Revoluční a na “Sokoláku”, a to z hlediska bezpečnosti dětí.
6/ Připomínku paní Hanouskové o stavu některých chodníků
v obci.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará
Paka.
2/ Ověřovatele zápisu p. Š. Válka.

3/ Návrhovou komisi ve složení pí. I. Hykyšová, J. Dlabola.
4/ Návrh na 2. úpravu rozpočtu na r. 2006 (viz příloha zápisu).
Zodpovídá: hlavní účetní
Termín: neprodleně
5/ Koupi přečerpávací stanice odpadních vod v areálu závodu
Velveta a. s. na pozemku parc. č. 126 v k. ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: do konce roku 2006
6/ Smlouvy o dílo:
a/ obec Stará Paka a akad. sochař Petr Dufek na opravu krucifixu
v Ústí se spoluúčastí obce Stará Paka ve výši 141 500,- Kč.
b/ obec Stará Paka a akad. sochař Petr Dufek na opravu krucifixu na hřbitově ve Staré Pace se spoluúčastí obce Stará Paka
77 850,- Kč.

c/ obec Stará Paka a Ing. Makovička na zajištění stavebního
dozoru při stavbě kanalizace v ul. Jar. Brože a U Splavu.
d/ obec Stará Paka a firma NADOZ na stavbu parkoviště v obci
Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: dle termínu dokončení v
jed. smlouvách

7/ Stanovení počtu členů pro budoucí zastupitelstvo obce Stará
Paka, a to 9 členů.
Zodpovídá: starosta

Termín: neprodleně

8/ Žádost školské rady o vybudování pozemků pro pěstební

činnost žáků Masarykovy ZŠ Stará Paka a úpravu nemovitosti
pro potřeby školy.
Zodpovídá: starosta
Termín: do konce srpna 2006

9/ Zrušení bodu z 20. VZ: zastupitelstvo schvaluje: bod č.

9 – dotace občanskému sdružení "Život bez bariér" ve výši
10 000,- Kč.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně

10/ Příspěvek ve výši 10 000,- Kč občanskému sdružení “Sportem proti bariérám – Český ráj".
Zodpovídá: starosta, hlavní účetní
Termín: do 15. 6. 2006
11/ Půjčovné míchačky na maltu a beton: malá 20,- Kč/den,
velká 30,- Kč/den.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
12/ Cenu za nakládku a dopravu písku dle ceníku obce.
Zodpovídá: ZO

Termín: průběžně

13/ Odklad splátek na půjčku z SFRB pro pana Milana Macha.
Zodpovídá: pí. Bilová

Termín: do 15. 6. 2006
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14/ Změnu parc. č. 254 uvedené v bodě č. 7 z 19. VZ – zastupi-

telstvo schvaluje na parc. č. stavební 204 – došlo k přepisu.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
Zastupitelstvo obce zamítá
1/ Žádost předsedkyně ZKO pí. Jiroušové o příspěvek na vybudo-

vání odkládacích kotců pro psy v areálu kynologické organizace
Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce
***

Volby 2006
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

okrsek č. 1 Stará Paka
Počet voličů:

počet
hlasů

%

1. Strana zdravého rozumu

13

3,64

5. Právo a Spravedlnost

1

0,28

6. Nezávislí

4

1,12

8. Koruna Česká

1

0,28

Politická strana

675

%

Počet vydaných obálek:

429

63,55

9. ODS

142

39,77

Počet odevzdaných obálek:

428

63,40

10. ČSSD

98

27,45

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

426

63,39

11. SNK Evropští demokraté

13

3,64

14. Pravý blok

1

0,28

18. Strana zelených

18

5,04

20. KSČM

40

11,20

počet
hlasů

%

1. Strana zdravého rozumu

5

1,17

21. Koalice pro Českou republiku

1

0,28

3. Balbínova poetická strana

1

0,23

24. KDU-ČSL

22

6,16

5. Právo a Spravedlnost

3

0,70

25. Nezávislí demokraté

3

0,84

6. Nezávislí

4

0,93

9. ODS

161

37,79

10. ČSSD

112

26,29

11. SNK Evropští demokraté

8

1,87

12. US-DEU

1

0,23

14. Pravý blok

4

0,93

18. Strana zelených

22

5,16

20. KSČM

60

14,08

24. KDU-ČSL

39

9,15

25. Nezávislí demokraté

6

1,40

Politická strana

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

okrsek č.2 Stará Paka
Počet voličů:

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

okrsek č. 3 Roškopov - Karlov
184

%

Počet vydaných obálek:

Počet voličů:

127

69,02

Počet odevzdaných obálek:

127

69,02

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

127

69,02

Politická strana

počet
hlasů

%

1. Strana zdravého rozumu

1

0,78

6. Nezávislí

1

0,78

9. ODS

46

36,22

10. ČSSD

33

25,98

11. SNK Evropští demokraté

2

1,57

14. Pravý blok

1

0,78

498

%

Počet vydaných obálek:

358

71,88

18. Strana zelených

7

5,51

Počet odevzdaných obálek:

358

71,88

20. KSČM

19

14,96

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

357

71,68

24. KDU-ČSL

17

13,38
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

okrsek č.4 Ústí

Počet voličů:

149

%

Počet vydaných obálek:

88

59,06

Počet odevzdaných obálek:

88

59,06

Počet platných hlasů jednotlivým stranám:

88

59,06

Politická strana

počet
hlasů

%

1. Strana zdravého rozumu

1

1,13

5. Právo a Spravedlnost

1

1,13

6. Nezávislí

1

1,13

8. Koruna Česká

2

2,27

9. ODS

29

32,95

10. ČSSD

30

34,09

14. Pravý blok

4

4,54

20. KSČM

8

9,09

22. Národní strana

1

1,13

24. KDU-ČSL

11

12,50

OPRAVA KULTURNÍCH PAMÁTEK
Začátkem března letošního roku požádal obecní
úřad Královéhradecký kraj o grant na zapsané kulturní památky. Podány byly dvě žádosti, a sice na
krucifix u hřbitova ve Staré Pace, kde celkové náklady
na restaurování činí 122 850,- Kč, a krucifix v Ústí
u Staré Paky, kde jsou náklady vyčísleny částkou
241 500,- Kč.
Na zasedání zastupitelstva Královéhradeckého kraje
18. 5. 2006 nám byly schváleny částky na první objekt
ve výši 45 000,- Kč a na druhý částka 100 000,- Kč.
V současné době už probíhá restaurace objektu v
Ústí. Smlouva o dílo na opravu těchto památek byla
podepsána s ak. soch. Petrem Dufkem a práci bude
provádět kameník Petr Kynčl z Dolních Štěpanic.
Obec má v úmyslu v tomto počínání pokračovat
a postupně tak restaurovat všechny kulturní objekty
na celém území obce včetně jejích částí.
V souvislosti s krádeží a poškozením sochy v Ústí
u Staré Paky vyzýváme všechny obyvatele, aby byli
všímaví ke svému okolí a o jakýchkoli změnách neprodleně informovali policii nebo obecní úřad.
Za Obecní úřad Stará Paka
Věra Hlostová

PORADNA PRO SPOTŘEBITELE
Sdružení obrany spotřebitelů ČR otevřelo
PORADNU PRO SPOTŘEBITELE,
kde vám pomůžeme vyřešit vaše problémy
při nákupech, opravách a reklamacích.

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR

okrsek č. 5 Brdo - Krsmol
Počet voličů:

139

%

Počet vydaných obálek:

99

71,22

Počet odevzdaných obálek:

99

71,22

Počet platných hlasů:

99

71,22

počet
hlasů

%

1. Strana zdravého rozumu

2

2,02

6. Nezávislí

1

1,01

9. ODS

31

31,31

10. ČSSD

15

15,15

11. SNK Evropští demokraté

3

3,03

14. Pravý blok

1

1,01

18.Strana zelených

6

6,06

20. KSČM

16

16,16

24. KDU-ČSL

20

20,20

25. Nezávislí demokraté

3

3,03

26. Strana rovnost šancí

1

1,01

Politická strana

Kancelář se nachází v Týništi nad Orlicí
Čapkova 803
300 metrů od nádraží ČD
vedle sídla Policie ČR, areál bývalé PORS,
budova u brány vlevo - 1. patro.
Se svými dotazy se na nás můžete obracet:
Osobně po telefonické dohodě
na uvedené adrese
každou středu 15 – 17 hodin
Telefonicky na číslech
494 371 638
494 530 595
každý všední den 8 – 17 hodin
na obou číslech jsou také záznamníky

Faxem
na číslech – 494 530 595 nebo 494 371 638
E-mailem
na adrese – hradec@spotrebitele.info
Písemně
Poradna SOS
Na drahách 70
Albrechtice nad Orlicí, 517 22
Více informací na www-spotrebitele.info
Za sdružení Josef Černý – koordinátor pro hradecký kraj
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KNIHOVNA

Noc s Andersenem
Hned po Velikonocích, z 21. na 22. 4. 2006 v knihovně
proběhla sice opožděná, ale o to snad letos více
očekávaná Noc s Andersenem. Nocuje se v knihovnách vždy na přelomu března a dubna, ale letos nás
právě v tomto termínu zaskočila velká voda. Využili
jsme proto hned nejbližší vhodný termín a slíbené
spaní jsme si užili.V pátek kolem 18. hodiny se do
chaloupky začali trousit nocležníci obložení batohy,
spacáky a hlavně s dobrou náladou.
Nejprve jsme si chviličku povídali o samotném Andersenovi, přešli jsme ke spisovateli Václavu Čtvrtkovi,
který letos slaví výročí narození i úmrtí, a to již na děti
čekal “Pohádkový milionář” – pohádkový kvíz.
A že si děti musely namáhat mozečky! Výhodu měl
ten, kdo má mladšího sourozence, i ten, kdo sledoval
poslední Večerníčky. Po vyhodnocení a odměnách
následovala diskotéka pro uvolnění a děti se pěkně
rozjely.
Venku se mezitím setmělo a my jsme se vypravili na
prohlídku večerní Staré Paky. Šli jsme na Staropacké
hory, pozorovali jsme hvězdy a snažili jsme se orientovat podle osvětlených bodů obce. Na závěr naší
procházky jsme navštívili noční hřbitov a při tiché
procházce jsme si navzájem dodávali odvahu.
Vrátili jsme se do roubenky pěkně vyhladovělí a
přišly nám vhod dobroty, které napekly maminky a
babičky.
Po občerstvení jsme se rozdělili na holky a kluky a
hráli jsme oblíbenou hru Město, jméno, …
Pěkně jsme se u toho nasmáli, protože nás při vymýšlení a hledání slova napadala spousta nesmyslů.
A teď přišla Stezka odvahy. Děti měly za úkol pouze
za poblikávání polovybité baterky jít jednotlivě na
půdu, najít tam poklad (žvýkačku) a vrátit se zpět.
Všichni tuto cestu absolvovali, i když některá děvčata
džentlmensky doprovázel kamarád.
Přiblížila se půlnoc, vybalili jsme si spacáky a karimatky a snažili jsme se nějak “naskládat” na podlahu
knihovny. Zdárně se vše vydařilo, děti si vypůjčily
časopisy, knížky a nejprve si četly, potom paní učitelka
Jitka Jírová na žádost četla z knížky Ranč u Zelené sedmy. To již někteří jedinci začali zavírat oči, až všichni
postupně kolem jedné hodiny po půlnoci usnuli.
Ráno na nás vykouklo sluníčko a vytáhlo nás z pelíšků. Po dobré snídani jsme vše uklidili, rozdali jsme
si všechny diplomy, ceny, odměny, které věnovala
obec a paní Rejmontová z Nové Paky a všichni jsme
se, myslím, že spokojeně, rozešli domů.
Takže zase za rok!
knihovnice

JAK BUDE OTEVŘENO O PRÁZDNINÁCH

3. 7. – 14. 7.
17. 7. – 28. 7.
31. 7. – 4. 8.
7. 8. – 18. 8.
od 21. 8.

OTEVŘENO
DOVOLENÁ
OTEVŘENO
DOVOLENÁ
BĚŽNÝ PROVOZ
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ŠKOLA

DEN
ZEMĚ
Již tradičně se každým rokem v dubnu naše škola
zapojuje do akcí pořádaných u příležitosti Dne země.
Stejně tomu bylo i letos 28. dubna. Celý týden pod
vedením 9. třídy probíhal sběr starého papíru. V pátek
se uskutečnil Den Země. Žáci 1. až 5. třídy přišli do
školy se svými zvířecími kamarády. Již dopředu si
o nich v hodinách prvouky a přírodovědy povídali a
připravovali téměř vědecké práce o životě, charakteristických znacích, výživě a zajímavých zážitcích se
svými miláčky. Zároveň malovali obrázky a o zvířátkách skládali i básničky. 28. dubna zvířátka ve škole
představili svým spolužákům.
Žáci 6. až 9. třídy si vybrali téma Obaly a jejich recyklace. Ve skupinách se zabývali dílčími problémy:
Výhodnost jednotlivých typů obalů, Třídění, sběr a
zpracování použitých obalů, Jak dlouho se jednotlivé
obaly v přírodě rozkládají. Například papír se rozloží
za 2 - 5 měsíců, pomerančová kůra až za 1 a půl roku,
igelitová taška za 20 let, plechovka za 100 let a polystyrén se v přírodě vůbec nerozloží. Myslíme na to,
když vyhazujeme věci do odpadků nebo zakládáme
“černé skládky”? Jak dlouho potrvá přírodě, než si s
nimi poradí?
Boj s odpady si děti představily jako boj s devítihlavým drakem. Každá třída vyrobila jednu dračí hlavu
a krk z plastových lahví. Na školní terase si děti draka
sestavily a přemohly tak, že lahve sešlapaly a odevzdaly do kontejneru na tříděný odpad.

Žáci naší školy v okresních a krajských kolech!

DOPRAVNÍ VÝCHOVA ČTVRŤÁKŮ
V průběhu měsíce ledna absolvovali žáci 4. třídy teoretickou část
pravidel silničního provozu, se kterou je seznámil pan Václav
Řeháček, instruktor autoškoly v Nové Pace.
Aby si děti mohly své získané znalosti a dovednosti ověřit v praxi,
vydaly se počátkem května na dopravní hřiště, které je umístěno
u hotelu Štikov. Nejdříve je čekalo vypracování písemných testů,
po kterých následovala praktická část na kolech.
Žáci se rozdělili do dvou skupin, ve kterých se střídali. Vyzkoušeli si jízdu na kole podle pravidel a svoji zručnost při překonávání
překážek. Také se učili chovat v silničním provozu coby chodci.
To vše si nejprve důkladně natrénovali a pak je čekala jízda “naostro” pod bedlivým dozorem pana instruktora a policisty Městské
policie, který dětem zároveň kontroloval povinné vybavení kola
a upozorňoval na případné nedostatky.
Nejlepší žáci byli odměněni drobnými pozornostmi a získali
průkaz cyklisty.
Celé dopoledne proběhlo v příjemné atmosféře, děti se nejen
pobavily, ale přistupovaly k celé akci velmi zodpovědně.

Úspěch
v přírodovědných soutěžích
Žáci Masarykovy základní školy ve Staré Pace se
pravidelně účastní soutěží v poznávání živočichů
a rostlin. Poznávání živočichů probíhá v únoru a v
březnu, poznávání rostlin v květnu a červnu. Nejprve
se uskuteční školní kolo. Nejúspěšnější žáci postupují
do okrskového kola v Nové Pace, kde porovnávají
své znalosti s žáky z Nové Paky, Lázní Bělohradu a
Pecky. Tradičně dosahují velmi dobrých výsledků.
Letos poprvé měli možnost postupovat ještě dál – do
kola okresního a krajského.
Velmi dobře školu reprezentovala děvčata z 8. třídy Zuzana Svobodová, Pavla Machová a Veronika
Suchardová. V okrskovém kole zvítězila ve své
kategorii P. Machová, Z. Svobodová byla druhá a
V. Suchardová sedmá. V okresním kole pořádaném
16. 5. v Hořicích si místa vyměnily: Zuzka obsadila
první, Pavla druhé a Veronika páté místo.
Dobrých výsledků děvčata dosáhla i v krajském kole
pořádaném 15. června v Kostelci nad Orlicí.
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Školní výlety
Děti z 1. a 2. třídy zvolily školní výlet vlakem. Vydaly se
do Bozkovských jeskyní a v Turnově navštívily národopisné muzeum,
kde mohly vidět mnoho zajímavostí a výstavu českých granátů. Počasí
přálo a výlet se vydařil.
Ve čtvrtek 8. června 2006 se pro žáky 3. a 4. třídy Masarykovy ZŠ ve Staré Pace uskutečnil tolik očekávaný školní výlet. Zpočátku
panovaly obavy z Medarda, ale nakonec se počasí vydařilo. Cílem výletu bylo město Liberec. Nejprve žáci vyjeli lanovou dráhou na Ještěd,
odkud byl nádherný rozhled do kraje. Žáci si prohlédli i stále moderní
a zajímavý hotel na Ještědu a potom se již vydali na 4 km sestup lesní
cestou. Dále děti obdivovaly krásy Botanické zahrady a akvária. No a
na co se těšily nejvíce? Samozřejmě na rozchod u liberecké radnice.
Naštěstí se nikdo z dětí neztratil, a výlet se tedy vydařil.
Páťáci a šesťáci se tentokrát vydali autobusem do Polabí.
Nedaleko Mělníka navštívili Kokořín – původně gotický hrad. Pak se
přemístili do Libochovic a prohlédli si místní zámek zařízený dobovým
nábytkem i bytovými doplňky. Děti však zde nejvíce zaujal vypreparovaný pětimetrový krokodýl ve vstupní hale. Paní průvodkyně je musela
několikrát ujistit, že je to opravdu krokodýl a ne dřevěná atrapa. Posledním cílem výletu byla hora Říp. Zde děti vystoupaly až na vrchol
a navštívily rotundu sv. Jiří. Samozřejmě, že si také nakoupily různé
drobnosti sobě pro radost, ale nezapomněly ani na své blízké a vezly
drobné dárečky i pro ně.
7. třída si letos školní výlet rozdělila na dva dny. 8. června
jsme se vydali vlakem do Prahy. Náš hlavní cíl byla Botanická zahrada
v Tróji a její skleník Fata Morgana. Po namáhavém stoupání v letním
horku jsme byli odměněni pohledem na krásně rozkvetlé záhony skalniček a kosatců. Nádherný byl pohled na Prahu z vinice sv. Kláry,
osvěžili jsme se u jezírka v japonské zahradě, kde právě kvetly azalky
a rododendrony. Skleník byl rovněž úžasným zážitkem. Ještě jsme stihli
navštívit výstavu Mořský svět. Zde jsme si prohlédli několik druhů
žraloků, krásné barevné rybičky tropických moří i různé druhy korálů
a sasanek.
16. června sedmáci vyrazili na druhý výlet do Krkonoš do Špindlerova
Mlýna. Lákala nás bobová drána a lanovka na Medvědín. Stihli jsme i
krátký turistický výšlap přes Šmídovu vyhlídku na Mísečky a zpět do
Špindlerova Mlýna. Zde jsme svá vedrem rozpálená těla ochladili v
Aquaparku a pořádně si užili tobogánu i dalších vodních atrakcích.
Podobně jako sedmá třída, tak i osmáci si užili výletů ve dvou
dnech. První byl trochu fyzicky náročnější, protože putovali z Harrachova přes Mumlavské vodopády na Dvoračky, Kotelními jámami do
Špindlerova Mlýna. Ušli přes 20 kilometrů a někteří byli docela unavení.
Druhý den byl pro ně naprosto oddechový. V horkém dni ho strávili na
Pecce na koupališti. Mohli si tam zahrát plážový volejbal, fotbálek a
hlavně si užívali průzračné vody tamního koupaliště.
Červen je na Masarykově ZŠ ve Staré Pace měsícem výletů,
ale i loučením 9. třídy se základní školou. Za doprovodu paní učitelek
Kuželové a Žalské jsme se my, žáci 9. třídy, vypravili 11. června na
náš poslední školní výlet do autokempu Rozkoš. V neděli jsme se
shromáždili na vlakovém nádraží, odkud jsme odcestovali do České
Skalice. Jakmile jsme dorazili, vydali jsme se do kempu ubytovat se.
Ani jsme si nestihli pořádně odpočinout a už jsme putovali do Nového
Města nad Metují za účelem prohlídky nově zrekonstruovaného zámku.
Cestu i prohlídku jsme úspěšně a ve zdraví absolvovali. Další den nás
čekal pochod krásnou přírodou kolem říčky Metuje do vesničky Peklo.
Z Pekla jsme poté pokračovali do Náchoda, odkud jsme se autobusem
dopravili zpět na Rozkoš. Po dvou turistických dnech nás čekal zasloužený odpočinek. Někdo ho trávil u vody, na šlapadlech či lodičkách a
jiní četbou nebo různými hrami. Krátce po poledni jsme se s kempem
rozloučili a vydali se zpět domů.
Tímto naším zážitkem bychom se s Vámi, čtenáři Podhoranu, chtěli jako
9. třída rozloučit. Také děkujeme všem učitelům, kteří s námi měli celých
devět let trpělivost a úspěšně to spolu s námi absolvovali.
Zvláštní poděkování bychom chtěli věnovat hlavně naší třídní paní
učitelce Janě Kuželové a paní učitelce Marcele Žalské. Díky nim se
stal náš výlet nezapomenutelný!
P. Gollová, A. Fišerová

Jarní přehlídka sborů
Dne 3. května 2006 se jako každoročně konala Jarní přehlídka
pěveckých sborů v aule Gymnázia v Nové Pace. V dopoledních
představeních pro žáky ZŠ z Nové a Staré Paky se představily
sbory z 1. ZŠ v Nové Pace, z 2. ZŠ v Nové Pace, sbor při SPgŠ
a dětský pěvecký sbor Masarykovy ZŠ ve Staré Pace.
Pro veřejnost se vystoupení opakovala v podvečer, kdy navíc
ještě zpívaly děti z MŠ v Nové Pace a smíšený pěvecký sbor
Hlas. Na závěr celého vystoupení si všichni účinkující za doprovodu hudebního skladatele pana Milana Uherka zazpívali
společnou písničku v rytmu samby.
S. Stuchlíková

Zájezd do Německa
V neděli 28. 5. ve 12.00 hodin jsme vyjeli od budovy školy do
Německa. Cesta byla dlouhá, ale všem rychle utíkala.
V cíli jsme byli ve 20.00 hodin. Když jsme přijeli do města
Behringen, tak nás přivítala paní učitelka a pan ředitel z naší
partnerské německé školy.
Čekala na nás večeře, která byla moc dobrá. A pak jsme šli do
svých pokojů. Byl to luxus. Ráno, když jsme vstávali, byly připraveny obložené stoly se snídaní.
Každý den jsme cestovali. Jezdili jsme na výlety, např. jsme
byli na zmrzlině, na hradě Wartburg, v zoologické zahradě, na
bowlingu a prošli jsme se v korunách stromů.
Také jsme navštívili školu ve městě Bad Langensalza. Poslední
den jsme měli atletické závody. Paní učitelky Jírová a Janatová
se o nás pečlivě staraly.
Všem se to moc líbilo, ale těšili jsme se domů. Když jsme se
rozloučili, nasedli jsme do mikrobusu, ale cesta nám moc rychle
neutíkala. Když jsme přijeli, čekali na nás rodiče.
Teďka budeme očekávat, až k nám přijedou děti z Německa.
Lucie Bilová a Andrea Kohůtová ze 4. třídy
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Jak jsme letos sportovali
Školní rok 2005/2006 předává pomalu vládu letním prázdninám a
my můžeme začít hodnotit naše výsledky. Žáci předváděli maximální výkony nejen ve školních lavicích, ale také na sportovních
kolbištích.
V sezóně nabité sportovními akcemi se naši žáci mnohokrát
probojovali na stupně nejvyšší a zajistili pro naši školu cenné
úspěchy.
Vlažnější tempo předvedli žáci a žákyně 6. třídy na okrskovém
kole ve vybíjené, kde svorně obsadili poslední místo.
Okrskové kolo ve vybíjené 4. a 5. tříd přivítaly 21. 4. Lázně
Bělohrad. Lehký neúspěch svých starších spolužáků naprosto
vymazalo družstvo dívek, které z 2. místa postoupilo do okresního kola. Chlapci předvedli také vynikající výkon a v ostré
konkurenci obsadili 4. místo.
Další body pro staropackou školu nasbíraly děti z 1. stupně na
29. ročníku Staropackého horského krosu, který se konal 22. 4.
Závodníky přivítalo nádherné počasí, nebe bez mráčků, hřejivé
sluníčko, ale také klikaté cestičky a těžká stoupání. Vynikající 3.
místo vybojovala Kačka Svobodová z 1. třídy a další ohromný
úspěch se dostavil hned v následující kategorii. Hodiny strávené
na fotbalových trénincích a svůj celkový zájem o každou fyzickou aktivitu zúročil v běhu Milan Vrabec ze 2. třídy a obsadil
1. místo.
4. května oblékli fotbalové dresy žáci 1. stupně a vyrazili bojovat na celorepublikovou soutěž v minikopané Mc Donald´s

cup. Turnaj se opět konal v Bažantnici v Lázních Bělohradu.
Žáci a žákyně ze 2. a 3. třídy obsadili 5. místo a žáci ze 4. a 5.
třídy 3. místo.
Na své cestě za vítězstvím pokročily dívky na okresním kole
ve vybíjené 4. a 5. tříd, které přivítalo peckovské koupaliště.
V úmorném horku dívky vybojovaly na rozpálených kurtech
postup do krajského kola. Gratulace patří týmu ve složení: M.
Honzíková, P. Pokorná, S. Martincová, I. Rysová, P. Vykoukalová, N. Winterwerbová, D. Antošová, B. Bajerová, L. Bilová,
N. Nálevková, A. Richterová a K. Zahradníková.
18. a 19. 5. se konala v Jičíně tradiční atletická soutěž O pohár
rozhlasu. Všichni účastníci bojovali statečně a v silné konkurenci dosahovali dobrých výsledků. Velkou pochvalu zaslouží
třetí nejrychlejší štafeta mladších žáků ve složení: T. Nosek, V.
Sládek, P. Lízr a M. Kousal.
Zasloužený prázdninový odpočinek se blíží, ale ještě před ním
budeme držet palce dívkám ze 4. a 5. třídy na krajském kole ve
vybíjené, která se koná 22. 6. v Česticích.
Děkujeme všem sportovkyním a sportovcům za reprezentaci
naší školy a přejeme jim do dalších závodů hodně odhodlání,
sil, zdravé ctižádosti a úspěchů.
Letos jsme získali mnoho nových zkušeností a po prázdninách
ať se soupeři třesou!
L. Skořepová

KULTURNÍ VYSTOUPENÍ
NA ZÁVĚR ŠKOLNÍHO ROKU
V úterý 20. 6. 2006 uspořádala Masarykova ZŠ ve Staré Pace
pro rodiče a širokou veřejnost tradiční a osvědčené rozloučení
se školou ve formě velkého kulturního vystoupení.
Se svým programem se představily mažoretky, které po celý
školní rok pilně trénovaly, v několika blocích zpívaly děti z 1.
třídy, pěvecký sbor I. stupně zazpíval několik populárních i méně
známých melodií, zhlédli jsme i kroužek aerobiku s pódiovou
skladbou. Na závěr celého vystoupení jsme se zmoženi vedrem
rádi přesunuli do školní tělocvičny, kde mladí školní herci zahráli
pěkné a legrační představení www-pohádka.cz.
Vím, kolik práce dá natrénovat s dětmi takový kvalitní program
a velice mě – a určitě i učitele a hlavně samotné děti – mrzí, že
účast veřejnosti byla malá. Cožpak rodiče účinkujících, babičky a
dědečky tak málo zajímá, co dokáže jejich dítě? Právě takovéhle
okamžiky rodinné soudržnosti, hrdosti na své dítě a pro dítě zase
pocit, že něco dokázalo, patří k důležitým momentům výchovy
v rodině. A vy jste o to přišli. Škoda. My ostatní jsme si to užili
a budeme se těšit na další vystoupení.
Šéfredaktorka

Děkujeme firmě FITOS
za spolupráci
během celého školního roku
a zajišťování tiskovin
potřebných pro školní práci.
Ředitelství Masarykovy ZŠ
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
A přišlo jaro a všechno kvetlo...
Letošní rok tedy zrovna není úrodný na krásné počasí,
ale dětičky nám přinášejí slunce každý den.
Na sobotu 20. května jsme připravili letošní první
vítání občánků. Pozvali jsme šest miminek s rodiči,
přišlo jich pět i s početným příbuzenským doprovodem. Zazpívaly tradičně děti ze ZŠ, maminky si
odnesly kytičku a mrňouskové dostali zvířecí plyšový batoh na záda, aby si nosili poklady při svých
prvních krůčcích. Po podepsání se do kroniky nastalo
fotografování a i vy máte možnost si atmosféru
v zasedací síni vychutnat.
Na vítání občánků jsme zvali tyto děti:
Vanesa Senková, Stará Paka
Petra Hnízdilová, Ústí
Sabina Svobodová, Stará Paka
Ondřej Podzimek, Krsmol
Daniel Šoun, Ústí
Tadeáš Herbrych, Stará Paka
Přejeme všem hodně štěstí a zdraví!
Za SPOZ Hana Hylmarová

Pozvánka
do pohádky
Už pošestnácté proběhne v Jičíně v době od 12. do 17.
září festival Jičín - město pohádky. Letos bude ve znamení strašidel, strašáků a strašpytlů. Ústřednímu tématu bude přizpůsoben
program i mnoho dílen, kde se uplatní všechny věkové kategorie
návštěvníků.
Festival začne v úterý 12. 6. 2006 v 16 hodin průvodem, kde se
všichni strašáci budou moci předvést. Bohatý program přinese
zajímavá vystoupení rozličných žánrů. Ve středu kupříkladu bude
koncertovat harfenistka Jana Boušková, ve čtvrtek přijede Ypsilonka s Rusalkou, v pátek udělají jičínské děti tradiční průvod se
světýlky, o víkendu bude přepestrý program pouličních divadel,
v sobotu před ohňostrojem zazpívá na náměstí Petr Spálený se
skupinou Apollo…
Těžiště pohádkového týdne je v tvůrčím zapojení dětí a celých
rodin. Kromě možnosti vystoupit na pódiích je připraveno celkem pětatřicet dílen od hrnčířské přes oblíbenou truhlářskou, či
bublinárium. Chystá se hádankářské království, bude možnost
naučit se základům filmařské animace, nazpívat si vlastní cédéčko
a další a další.
I letošní pohádkový festival chce přinést hodně nového a mnoho
zajímavého.

pro malá a velká zvířata
MVDr. Hana Cholmatova
Moravská 890, 509 01 Nová Paka
tel.: 493 720 188, 775 164 416
Ordinační doba:
pondělí - pátek
sobota, neděle
Operační hodiny:
pondělí - pátek

15-18 hodin
9-10 hodin
9-12 hodin

Vyšetření krve na počkání
Chirurgické zákroky
Ultrazvuk a vyšetření březosti
ultrazvukem
Čipování zvířat včetně vystavení pasu
Očkování a odčervení zvířat
Odstranění zubního kamene
ultrazvukem
Prodej dietního krmení
Pohotovost 24 hodin na tel. 775 164 416
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ZPRÁVY Z ROŠKOPOVA
Letošní rok 2006 začal, jako již tradičně, plesovou
sezónou – 21. 1. uspořádalo AVZO a TJ Sokol Roškopov
“Sportovní ples” následovaný dětským karnevalem.
18. února všechny srdečně přivítal SDH Roškopov na hasičském
plese a staropačtí lyžaři zorganizovali 5. lyžařský maškarní bál.
Účast na všech plesech byla velká.
14. dubna – v tento páteční podvečer se v kulturním domě
v Roškopově konalo “Sousedské posezení a jarní bramborákové hody”. K poslechu i tanci hrál P. Fejfar. Zábava “nevázla”
a všichni přítomní se úžasně bavili.
Hody a následující “Jarní turnaj ve stolním tenise” uspořádal TJ Sokol Roškopov. Dopoledne v sobotu 15. 4. probíhaly
u zeleného stolu zápasy dětí, po obědě své síly změřily ženy a poté
přišli na řadu i muži. Celkem se zúčastnili 22 hráči a hráčky.
Výsledky:
děti – 1. J. Kulhánek, 2. D. Sucharda, 3. L. Urban

ženy – 1. M. Červená, 2. L. Michalíková, 3. A. Zuzánková
muži – 1. L. Sochor, 2. P. Krejčí ml., 3. M. Sochor

21. 4. výbor TJ Sokol Roškopov pozval příznivce sportu
a hlavně své členy na výroční členskou schůzi konanou v kulturním domě v Roškopově. Po uvítání všech přítomných seznámil
p. J. Sucharda starší všechny shromážděné s hospodařením
a s akcemi Sokola za uplynulý rok, přečetl návrh na připravované akce na další období a po diskuzi a závěrečné řeči, ve které
poděkoval všem za činnost a sportovní aktivity, všichni společně
prožili příjemný večer.

Přes veškeré konané akce, které přinesly zábavu,
nás letos 31. 3. postihly povodně. Říčka Oleška protékající
Roškopovem zaměstnala nejednoho obyvatele této i přilehlých
obcí. Poděkování patří členům SDH, kteří neustále kontrolovali
situaci, vytahovali zaseklé klády a prkna zpod mostů, nosili pytle
s pískem na potřebná místa a čerpali vodu ze sklepů
a zatopených studní.
Nesmím zapomenout na reprezentaci členů TJ Sokol
a AVZO Roškopov na různých sportovních akcích – pětiboj ve
Vysokém Veselí – všichni dětští zástupci se probojovali do krajského kola v Hořicích. Dále čtyřboj v Jičíně a každoroční, letos
již 20., ročník Memoriálu gen. por. F. Sedláčka. Všem vítězům,
ale i poraženým, blahopřejeme.
Na soutěž se také připravovali členové SDH Roškopov.
Letošní soutěž v požárním sportu se konala na louce na Brdě 27.
5. 2006. Ve 14.00 hod. zavelel p. Karel Rail k nástupu a všem
9 družstvům (3 družstva žen a 6 mužských) sdělil pravidla
soutěže a popřál hodně zdaru. Nejprve se hasiči i hasičky utkali
ve štafetách a poté v útocích.
Výsledky:
ženy – 1. Stará Paka, 2. Roškopov, 3. Brdo
muži – 1. Brdo, 2. Krsmol, 3. Roškopov II.
Soutěžení a předávání cen se zúčastnila pí. Hlostová, která všem
přítomným poděkovala za aktivitu a píli při fungování všech
SDH. I přes deštivé počasí se večerní zábava za doprovodu živé
hudby vydařila.
Kronikářka Andrea Zuzánková

AKCE MÍSTNÍCH VOZÍČKÁŘŮ
Tak nám skončily volby a členové občanského sdružení “Sportem
proti bariérám – Český Ráj” by vás rádi informovali o nových
událostech týkajících se vzniku tohoto sdružení a o výsledcích již
8. PAKA CUPU v boccie, který proběhl 27. 5. – 28. 5. 2006.
Toto sdružení pokračuje ve své činnosti, kterou započalo již
v roce 2001, kdy se místní a okolní vozíčkáři začali scházet ve
staropacké Sokolovně a v sále začínali hrát hru boccia. Na jaře
roku 2004 pokračovalo v již zaběhlé činnosti občanské sdružení
Život bez bariér. Po dvou letech, kdy se začalo ŽBB rozvíjet
ve svých aktivitách, jsme jako jeho členi poukazovali na nutné
legislativní změny, které bylo třeba provést. Jelikož nebylo
možné dosáhnout změn, které by zprůhlednily hospodaření, např.
zřízení organizačních jednotek, změnu stanov atd., dohodli se
nakonec členové sportovního oddílu, pod vedením p. J. Pelikána, že založí své sdružení, kde bude o chodu a směru činností
rozhodovat většina členů sdružení. 9. května přišlo potvrzení
o registraci a přidělení IČ na sdružení Sportem proti bariérám
– Český Ráj. 8. PAKA CUP se již konal pod jeho záštitou.
Bez pomoci dobrovolníků, kamarádů a sponzorů bychom se ale
určitě neobešli. Musíme v první řadě poděkovat novopacké organizaci Junáků, kteří nám vyšli velice ochotně vstříc a půjčili nám
svoji klubovnu pro ubytování vozíčkářů na týdenní tréninkový
pobyt. Bydlelo zde jedenáct vozíčkářů s doprovody. Umístění
junácké klubovny nám všem velice vyhovovalo, protože stravování v pensionu (domově důchodců) a tréninky ve sportovní hale
1. ZŠ jsme měli na dosah ruky. Všichni byli spokojeni, přestože
počasí nebylo nijak teplé. Tréninky začínaly každý den v 8.30
a odpoledne jsme navštěvovali novopacká muzea (klenotnice,
Suchardův dům, autobazary veteránů atd.) Bylo by lepší více
sluníčka, ale na výlet do Harrachova, který se uskutečnil ve středu
24. května, se vyčasilo.
Všichni se těšili, zda ve skutečnosti vypadají skokanské můstky
stejně jako v televizi. Největším zážitkem byla jízda lanovou drá-

hou na Čertovu Horu. Za veliké ochoty obsluhujícího personálu
bylo postupně patnáct vozíčkářů, jeden po druhém, naloženo na
sedačku a se svým asistentem byli vyvezeni na vrchol Čertovy
Hory. Zde se rychlost jízdy snížila na minimum a všichni se mohli
kochat krásným výhledem do hor i do kraje. Výhled byl úžasný, a
tak nikdo ani nevnímal zimu, která na “Čerťáku” vládla. Po chvíli
všichni se zatajeným dechem klesali zpět na stanoviště lanovky.
Tam je čekal ochotný personál a opět pomohli všechny výletníky
naložit na jejich vozíky. Pro většinu vozíčkářů to byl skutečně
veliký zážitek. Další překvapení bylo, když jsme chtěli zaplatit
jízdné a bylo nám sděleno, že tentokrát jsme jeli zdarma. Také
proto a hlavně za ochotu lanovkářům velice děkujeme.
Ti, kteří nenašli odvahu k jízdě lanovkou, tiše postávali na jejím
startu a čekali, až vyrazíme za dalším skvostem Harrachova,
Mumlavskými vodopády. I tady zřejmě ještě nikdo neviděl tolik
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vozíčkářů najednou. Tuto cestu jsme mohli uskutečnit za pomoci
pana Grundmanna, který poskytl zdarma mikrobus a i řidič pan
J. Vondráček odvezl výletníky zdarma. Za všechny zúčastněné,
a bylo nás 35, děkujeme.
Po návratu na vyhládlé turisty čekaly vepřové hody v podobě
pečených vepřových kolen, které nám připravili v restauraci Sokolovna ve Staré Pace. K dobré pohodě přispěl i JUDr. P. Ježek,
který zahrál na harmoniku. Hned bylo všem do zpěvu.

Týden uběhl a v pátek se začali sjíždět další sportovci ze všech
koutů republiky. Přijelo dalších cca 40 lidí. V sobotu 27. 5. brzy
ráno dorazilo posledních osm účastníků a v 8.30 byl zahájen
turnaj. Program dne zpestřila firma Meyra, která zde předváděla
kompenzační pomůcky a vozíky pro postižené. Také dramatický
kroužek ZŠ Stará Paka se ukázal. Děti zahrály velice vtipnou
pohádkovou hru o moderním království. Myslím, že přítomní
se upřímně bavili. Potom se ale turnaj rozjel na plné obrátky.
Za oba dny bylo odehráno 132 zápasů. V neděli 28. 5. ve 14.00
hod. měl 8. PAKA CUP jasné všechny vítěze a poražené. Putovní
pohár si odvezl již potřetí vítěz turnaje, mistr ČR v kategorii BC4
Radek Procházka (TJ Košumberk), na druhém místě skončila
Ilona Chládková (TJ Slavia Liberec) a třetí místo obsadil místní
hráč Jan Pelikán (TJ STS Praha). V soutěži párů zvítězili M.
Fajkus (TJ Březec) a P. Beranová (TJ J. Lázně), druzí J. Šoltýs
(TJ Košumberk) a místní L. Marková(TJ STS Praha) a třetí K.
Nekvindová (TJ Košumberk) a opět místní borec P. Tomáš (TJ
STS Praha). Dále se velice slušně umístili i ostatní místní hráči
- v jednotlivcích 6. M. Kořínek (TJ STS Praha), 7. L.Vondráček (TJ STS Praha) a v párech 7. M. Greško (TJ STS Praha).
Všem gratulujeme a mnoho štěstí do dalších zápasů přejeme i
dvěma dalším našim hráčům, kteří hájili naše barvy, P. Ježkovi a
J. Danihelkovi (oba TJ STS Praha).

Předávání cen moderoval p. M. Pařízek a ceny předávali naši hlavní
sponzoři. Za Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových p. L.
Petrásek, za firmu Enika p. J.Vávra a za město Nová Paka pan starosta
J. Cogan. Všem děkujeme za velkou podporu, ochotu a pomoc.
Na závěr pan starosta popřál všem účastníkům hodně úspěchů v příštích
závodech a v životě postižených. Pokud mohu zhodnotit tuto akci, musím
poděkovat v první řadě všem členům sdružení Sportem proti bariérám
– Český Ráj. Všichni pomáhali s přípravou a realizací kempu a turnaje,
jak bylo v jejich silách. Poděkování ale zaslouží i kuchaři a personál
pensionu a domova důchodců, kteří nám perfektně vařili a nebylo jim
zatěžko kvůli nám pracovat i přesčas, ředitelství 1. ZŠ v N. Pace, Junáci,
zaměstnanci internátu SPgŠ, kteří nám také pomohli s ubytováním, paní
B. Horáčková, která nám zajišťovala bufet v tělocvičně a všichni sponzoři. Jestli se nám všem podařilo zajistit spokojenost všech účastníků, se
uvidí až na příštím turnaji, podle účasti. Od r. 2001, kdy se konaly první
turnaje, se účast stále zvyšuje. To jistě svědčí o tom, že se všem, kteří
se neustále vrací, u nás v Pace líbí. Naši spokojenost nemůže zkazit ani
tvrzení některých lidí, že “jsme ubozí ve svých cílech”. Stačí obyčejná
radost našich kamarádů.
SPONZOŘI 8. PAKA CUPU
NADACE V. + L. KLAUSOVÝCH
ENIKA NOVÁ PAKA
AUTODOPRAVA GRUNDMANN
OČNÍ OPTIKA LUD. GOLLOVÁ
ŽELEZÁŘSTVÍ SVOBODA
HD PLAST M. HADINEC
ŘEZNICTVÍ V. KAREL
POTRAVINY - HADINCOVÁ + VODIČKOVÁ
SOKOLOVNA STARÁ PAKA
BAG INTERNATIONAL – VIDONICE
SOU NOVÁ PAKA – OBOR CUKRÁŘ
JEŽEK - PLYN S. R. O.
DĚTSKÝ DŮM STONOŽKA
JÁRA SUCHARDOVÁ – ŠTIKOV
JUNÁK NOVÁ PAKA
DŮM S PEČ. SL. NOVÁ PAKA
ZÁKLADNÍ ŠKOLA STARÁ PAKA
OBECNÍ ÚŘAD STARÁ PAKA
1. ZŠ. NOVÁ PAKA
NORMA STARÁ PAKA
NÁPOJE V. FEJFAR VIDOCHOV
MEYRA J. LÁZNĚ
V. ŘEHÁČEK NOVÁ PAKA
K2 NOVÁ PAKA
B. HORÁČKOVÁ STARÁ PAKA
ČLENOVÉ OS SPORTEM PROTI BARIÉRÁM - ČESKÝ RÁJ
MĚST. ÚŘAD NOVÁ PAKA
SPORT. AREÁL HARRACHOV a. s.
ŘEZNICTVÍ NOSEK STUDENEC
MARTIN PAŘÍZEK
JIŘÍ VONDRÁČEK HŘÍDELEC
M. Pelikánová st.

Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin
Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)

Telefon:

Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
Stará Paka, Revoluční 7
493 798 777
Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

775 070 233

Skupiny:
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MŮJ “ŽRALOČÍ” KAMARÁD
Mám moc ráda žraloky. Ani nevím proč, snad proto, že mám v
Austrálii tetu, a když jsem byla
menší, dávali v televizi něco
o žralocích a často to bylo natočeno právě v Austrálii, kde je
žraloků opravdu hodně. Nebo je
to možná proto, že jsou žraloci
nebezpeční a já mám nebezpečí
ráda. Ale žraloky jsem začala
úplně milovat, když mi bylo šest
let a viděla jsem v televizi film
Čelisti. Jestli Vás zajímá, zda
jsem viděla žraloka někdy ve
skutečnosti, tak viděla, a dokonce
tři – v ZOO na Svatém kopečku
u Olomouce a letos se chystám jet
podívat na toho v ZOO v Praze. Chtěla jsem napsat o člověku,
kterého moc lidí nezná, protože možná nemají rádi žraloky, ale je
to člověk, který se o ně začal zajímat ve třiceti letech a nezkřivil
by jim ani vlásek. A já jsem se toužila s ním seznámit, protože
máme stejnou zálibu.
Začalo to asi takhle: Jednou jsem koukala na televizi a
zrovna dávali nějaký pořad, kde byl pro mě neznámý pán a vyprávěl tam o tom, že byl v Jižní Africe a natáčel nějaký dokument
o žralocích. Se mnou se na ten pořad dívala máma i táta a ten si
vzpomněl, že ten pán hrál kdysi ve filmu “Holky z porcelánu” (a
byla to skutečně pravda!). Jakmile řekli jméno toho pána, napsala
jsem si ho na papírek a okamžitě jsem o něm a o jeho cestě za
žraloky chtěla vědět víc. Asi dva dny potom jsem zašla do místní
knihovny a s paní knihovnicí jsme hledaly nějaký kontakt na
Steva Lovečka Lichtaga (to je ten muž se žraloky), ale nic jsme
nenašly. Paní knihovnici napadlo napsat e-mail do televize, kde
Steve vystupoval, a asi po třech týdnech přišla odpověď. Měla
jsem hroznou radost, protože jsem tak získala normální i e-mailovou adresu. Ani chvilku jsem neváhala a hned druhý den jsem
mu napsala dopis. Poprosila jsem ho o fotografii žraloka se Stevovým podpisem. Zanedlouho jsem vybírala schránku, bylo tam
inkaso, nějaké letáky a asi 30 cm dlouhý balík adresovaný MNĚ.
Divila jsem se, co mi kdo posílá, a protože jsem moc zvědavá,
otevřela jsem ho hned u schránky. Začala jsem vyndávat: dopis
s fotkou Steva a žraloka, kde byl text se vzkazem, dále velkou
fotku, na které byl velký žralok bílý (Carcharodon carcharias).
No a poslední věc – DVD s dokumentem o velkém bílém žraloku,
který byl poprvé natočen mimo ochrannou klec.
Byla jsem strašně šťastná, že mi odpověděl a poslal tak krásné
dárky. Teď si se Stevem stále píšu, musela jsem se o svou radost
podělit i s Vámi. Chtěla bych také poděkovat paní knihovnici,
že mi pomohla se s ním zkontaktovat.
Lucie Linková, 13 let

Farma zvířat
ve Staré Pace
Už tomu budou 2 roky, co se do Staré Paky přistěhovalo stádečko
v ČR ojedinělých koní plemene Fjord. A tak přišel čas je občanům
Staré Paky a okolí představit
Koně patří k národním pokladům Norska, klisny jsou však dovezeny z Holandska. Patří k tzv. původním severským plemenům,
jejichž původ sahá až ke koni Převalskému, známému už jen ze
zoologických zahrad.
Po dlouhá desetiletí si drží čistou krevní linii, bez křížení s jinými
plemeny. I díky tomu si stále udržují své přednosti. Tím je především, i přes živý temperament, vlídná, zvědavá a vyrovnaná
povaha. Jejich stavba těla – nižší a zavalitější – jim pomáhá
přežít v horších klimatických podmínkách severské země a kratší
silnější nohy dovolí nosit i velmi těžký náklad ve skalnatých
vysokohorských podmínkách.
Dnes je pro takovou práci již nikdo nepotřebuje, a tak se jejich chov orientuje do oblasti sportu, zábavy a využití volného
času.
I toto je důvod, proč přišli do Staré Paky. Byli dovezeni na nově
vznikající jezdeckou a kynologickou farmu manželů Pfefrových.
Tady se koně využívají pro agroturistiku v jezdecké škole a jezdeckém klubu pro děti. V budoucnu se počítá i s hyporehabilitací (použití koní pro postižené), s dětskými pobytovými tábory,
dovolenou pro rodiče s dětmi, atd…
Agroturistika je nový pojem, pod kterým se skrývá cestování
krajinou na koni. Pro zájemce jsou na farmě připraveny akce
“Poznejte krásu Staro a Novopacka ze sedla koně” a “Procvičte
svůj hřbet na hřbetě jiného” (cvičení na koni).
Jsou to akce především pro dospěláky bez omezení horní hranice
věku – jen podle fyzické zdatnosti, a to i pro úplné začátečníky.
Koně jsou trénovaní a vyzkoušelo si to již mnoho zájemců.
Největší aktivitou farmy je jezdecký klub pro děti. Projekt pod
názvem “Koně dětem” byl úspěšně přihlášen do výběrového řízení o dotační program Královéhradeckého kraje. Získal finanční
podporu i od Obecního úřadu Stará Paka, a proto bychom jim
chtěli také poděkovat.
Jezdecký klub je podle věku a zdatnosti dětí rozdělen do několika
oddílů. Zvláštností tohoto projektu je možnost jízdy dětí již od 3
let na speciálně vycvičeném poníkovi, program i pro méně pohyblivé nebo silnější děti. Provoz je díky kryté hale celoroční.
Nejde o pouťové vození, ale o cílenou výchovu a výcvik dětí
instruktorem. Nejde zde ani o to, aby děti kydaly koně. Kompletní
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péči o koně má na starosti ošetřovatel, i když děti v oddíle
se musí o koně, které používají, také umět postarat.
I přes finanční podporu úřadů (asi 1/10) je tento projekt
velmi nákladný a děti si platí příspěvky. Při členství v klubu
jsou však poplatky zvýhodněné a dostupné pro všechny.
Jezdecký klub provozuje občanské sdružení a členy se
mohou stát i dobrovolníci pro práci s dětmi nebo rodiče a
podílet se tak na činnosti a hospodaření.
Děti i ostatní účastníci akcí jsou automaticky pojištěni na
úraz a mají k dispozici bezpečnostní vybavení pro výuku
na koni v hodnotě několika desítek tisíc korun. Finanční
podpora úřadu byla využita právě ke koupi alespoň části
tohoto vybavení.
Tímto jezdeckým projektem však akce na farmě nekončí.
Dalším v pořadí je kynologické centrum pro široký okruh
občanů. V provozu je Škola pro psy všech plemen od malých po velké a jejich majitele. Zvláštností je především
individuální výcvik s instruktorem, kdy přítomen je pouze
1 pes a majitel. Skupinový výcvik se provádí až ve vyšším
stupni procvičenosti. Protože je zájem nejen o klasický
výcvik, ale i společenskou výchovu, provádí se výcvik i
na frekventovaných místech obce i města. Majitel si může
cvičit psa sám pod dohledem nebo jej provádí přímo instruktor za přítomnosti majitele.
Součástí kynologického centra je také poradenská činnost
v oblasti výběru, koupě a chovu psů, jejich ošetřování,
základy výchovy štěňat v rodině, výběru krmení atd.
V areálu se v budoucnu počítá s kompletní péčí o psa, ať
už jde o školku pro štěňata, výcvik, údržbu srsti včetně
koupání a úpravy, krátkodobé ubytování při dovolených,
hřiště a relaxační bazén pro psy, prodej krmiva a některých
potřeb a pomůcek pro chov, přepravu a výcvik psa.
No a abych nezapomněla na děti, v centru bude od léta
fungovat i kynologický kroužek pro děti s vlastními psy
i bez psů. Zde se opět pod dohledem instruktora naučí
zásady zacházení se psy, a pokud to dovolí jejich fyzická
zdatnost, tak i výcviku.
Čeká nás na “Farmě zvířat” ještě mnoho práce ať budovatelské nebo propagační, ale již teď nabízíme dost aktivit
pro každého, kdo má zájem.
Farma je již pro veřejnost otevřena, rádi Vám zde poskytneme další informace.
Žaneta Pfefrová

SPORT
Valná hromada TJ Sokol
Vážení čtenáři, přestože stojíme před branami léta, dovolte mi,
abych se krátce vrátil k události, která proběhla jako každoročně,
ale dosud nebyla nikde ve větší míře publikována. Mám na mysli
konání valné hromady TJ Sokol Stará Paka.
Proběhla v období tuhé zimy 13. 2. 2006 v restauraci
Sokolovna. Nemám v úmyslu tlumočit hodnotící slova činnosti
za uplynulé období, chci se pouze zmínit o dvou, myslím, že
důležitých, bodech jednání, zhodnotit průběh a seznámit staropackou veřejnost se závěry celé valné hromady.
Předně bych vyzdvihl přístup sportovců k samotnému
jednání, neboť 100% účast pozvaných delegátů nebývá pravidlem,
tentokrát však tomu tak bylo. Po tradičním úvodu jednání, hodnocení předsedy TJ Milana Pospíšila (který mimochodem stojí
v čele TJ Sokol Stará Paka již 20. rokem), zprávě hospodáře TJ
Miroslava Dlouhého a zprávě předsedy revizní a kontrolní komise
Jiřího Knapa byl na pořadu bod ustavení nového oddílu při TJ
– oddíl cyklistický pod názvem BIKETEAM Stará Paka.
Oddíl čítá 8 členů, kteří se již v předchozích letech účastnili
řady závodů v rámci České republiky s několika velmi dobrými
umístěními.
Členská základna TJ Sokol doznala za rok 2005 opět
mírný nárůst, a to na 434 členy, což představuje jasně největší
společenskou organizaci v rámci Staré Paky a dá se říci i okolí.
Před diskusí proběhlo tradiční vyhodnocení sportovců a činovníků za rok 2005.
Za oddíl kopané to byl - Eduard Bark
Za oddíl lyžařský
- Ladislav Frýba
Za oddíl stol. tenisu - Jiří Krutský ml.
Za oddíl ASPV
- Jaroslav Zlatník
Za výbor TJ Sokol
- Miroslav Dlouhý

V diskusi vystoupili hosté jednání – p. František Vitoch
– předseda OV ČSTV, starosta p. Hradecký, místostarostka pí.
Hlostová, ředitel ZŠ p. Pasák. Všichni poděkovali stávajícímu
vedení TJ Sokol za dobrou a obětavou práci na sportovním poli
ve Staré Pace, zvláště pak s mládeží, za péči o svěřená sportovní
zařízení a nemovitosti (chata Rokytnice nad Jizerou, areál Staropacká hora, fotbalové hřiště a další).
Vyvrcholením jednání bylo provedení volby nového
výboru TJ. Této úlohy se zhostil velmi dobře Ing. Mizera – předseda volební komise.
Do výboru TJ Sokol Stará Paka pro další volební období
byli zvoleni: Milan Pospíšil, Ladislav Frýba, Bohuslav Nýdrle,
Jan Šulc, Milan Typlt, Miroslava Kynychová, Odřich Vrabec,
Josef Dlabola, Milan Pánek, Miroslav Dlouhý, Miroslava Wieserová. Jako předseda kontrolní a revizní komise byl zvolen Jiří
Knap.
Celé jednání proběhlo v aktivním duchu, padla kritická
slova i slova poděkování a v neposlední řadě cíle jednotlivých oddílů, aby na půdě sportovní bylo jméno obce Stará Paka ještě více
zviditelněno. Věřím, že usilovnou prací a tréninkem se to našim
sportovcům podaří. Vysoké cíle si před sebe postavili fotbalisté
(jak na sportovním poli, tak po pracovní stránce), rovněž myšlenka
oddílu lyžování na vybudování dokonalejšího vleku ve Staré Pace
by do blízkého budoucna nemusela být utopickou.
I v letošním roce proběhnou soutěže, které mají v termínovém
kalendáři již pevné datum (lyžařské závody, fotbalové turnaje
mládeže a v malé kopané, turnaj ve stolním tenise pro neregistrované atd.)
Široká sportovní veřejnost je srdečně zvána na naše
sportoviště k využití volného času aktivním pohybem, případně svými hlasivkami k povzbuzení sportovců ve sportovních
utkáních.
Jiří Knap, Stará Paka, červen 2006
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Krkonošská sezóna a cyklobusy

Další číslo turistických novin Krkonošská sezóna, s podtitulem “Navštivte zajímavá místa krkonošského regionu”, je na pultech
informačních center. Noviny byly přeloženy i do polského a německého
jazyka. Vyšly na dvaceti barevných tiskových stranách, v nákladu 70
tisíc výtisků. Oproti zimnímu vydání mají o čtyři strany víc.
Čtenáři získají pohromadě řadu zajímavých informací, tipů na výlety,
popisy cykloturistických tras, kontakty na krkonošská informační centra,
muzea a expozice. Nechybí pozvánka do mikroregionu Žacléřsko, Horní
Labe, Tanvaldsko, Jilemnicko a do Východních Krkonoš.
Čím jsou zajímavé “botanické zahrádky” a kde na území
Krkonošského národního parku nalezneme pětadvacet památných stromů? Dočtete se na stránkách věnovaných právě nejstaršímu českému
národnímu parku. Pro milovníky pěší turistiky je jistě neméně zajímavá
pozvánka na hřebenovku od Harrachova na Pomezní Boudy.
Na velmi přehledné mapě, která je umístěna uprostřed tiskoviny, jsou
vyznačeny jak cykloturistické okruhy, tak řada dalších odkazů.
Že po horách nemusíme pouze pěšky, ale například cyklobusem nebo
v sedle koní, znovu potvrdí články s touto tématikou.
Chcete si koupit certifikovaný krkonošský výrobek, dovědět se něco
o povodních v 19. století nebo se ubytovat v horském autokempingu?
Máte zájem poznat polské Krkonoše? Turistické noviny Krkonošská
sezóna vám pomohou se orientovat. Zastavte se v nejbližším infocentru
a požádejte o ně. Jsou zdarma!
Nezapomeňte si vzít také kapesní jízdní řád krkonošských
cyklobusů s barevnou mapkou. Cyklobusy jezdí pravidelně již od 3.
června a během dne projedou tam a zpět celé Krkonoše. Za jízdní kolo
je v cyklobusu příplatek 10 Kč. Ceny jízdenek jsou dle běžného tarifu
dopravce.
Letní sezóna už začala!
Zpracovala: D. Palátková

tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz
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JÍZDNÍ ŘÁD CYKLOBUSŮ
Trasa Harrachov - Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy
7.05

16.25

Harrachov, aut. nádr.

11.00

19.55

7.07

16.27

Harrachov, centrum

10.57

19.52

7.10

16.29

Harrachov, sklárna

10.55

19.50

7.15

16.35

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10.50

19.47

7.17

16.37

Kořenov, odb.

10.45

19.45

7.20

16.40

Kořenov, Martinské údolí

10.42

19.43

7.25

16.45

Kořenov, žel. st.

10.40

19.41

7.27

16.47

Kořenov, Martinské údolí

10.32

19.39

7.29

16.49

Kořenov, odb.

10.28

19.37

7.31

16.51

Harrachov, Nový Svět, Na Mýtě

10.25

19.35

7.40

17.00

Rokytnice n. Jiz., Vilémov

10.14

19.28

7.45

17.05

Rokytnice n. Jiz., hostinec U Kroupů

10.10

19.25

7.50

17.10

Rokytnice n. Jiz., náměstí

10.05

19.20

7.55

17.14

Rokytnice n. Jiz., provozovna ČSAD

10.00

19.15

8.00

17.19

Rokytnice n. Jiz. Františkov, odb.

9.55

19.10

8.05

17.24

Jablonec n. Jiz., Hor. Dušnice, Rezek

9.50

19.05

8.12

17.29

Vítkovice, kostel

9.42

18.57

8.15

17.30

Vítkovice, hotel Praha

9.40

18.55

8.19

17.33

Vítkovice, škola

9.36

18.51

8.35

17.45

Jilemnice, Hrabačov, křižovatka

9.25

18.40

8.42

17.53

Benecko, Štěp. Lhota, Prachovice

9.15

18.32

8.48

18.00

Benecko, Skalka

9.10

18.25

8.52

18.05

Benecko, Hotel Kubát

9.05

18.20

9.17

18.25

Vrchlabí, autobusové nádraží

8.50

18.05

9.24

18.29

Lánov, křižovatka

8.41

17.56

9.30

18.34

Černý Důl, Čistá, křiž.

8.35

17.50

9.37

18.40

Černý Důl, náměstí

8.30

17.45

9.43

18.47

Janské Lázně, Hoﬀmanova bouda

8.23

17.38

9.45

18.50

Janské Lázně, Zátiší, lanovka

8.20

17.35

9.48

18.52

Janské Lázně, Lesní dům

8.18

17.33

9.52

18.55

Svoboda n. Úpou, hotel PROM

8.15

17.30

10.00

18.57

Svoboda n. Úpou, aut. st.

8.13

17.28

10.03

18.58

Svoboda n. Úpou, Maršov I

8.09

17.24

10.08

19.01

Horní Maršov, most

8.05

17.20

10.13

19.05

Pec p. Sněžkou, odboč. Malá Úpa

8.00

17.15

10.18

19.10

Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí

7.55

17.10

10.25

19.15

Pec p. Sněžkou, aut. stanice

7.50

17.05

10.30

19.20

Pec p. Sněžkou, Vel. Úpa, náměstí

7.45

17.00

10.35

19.25

Pec p. Sněžkou, odboč. Malá Úpa

7.40

16.55

10.43

19.35

Dolní Malá Úpa, Spálený Mlýn

7.32

16.47

10.55

19.50

Horní Malá Úpa, Pomezní Boudy

7.20

16.35

Trasa Jilemnice - Vítkovice, Horní Mísečky
9.30

Jilemnice, autobusové nádraží

17.15

9.32

Jilemnice, Hrabačov

17.10

9.35

Jilemnice, Hrabačov, křižovatka

17.08

9.39

Benecko, Dolní Štěpanice, u mostu

17.05

9.40

Benecko, Dolní Štěpanice, host. U Šmídů

17.03

9.43

Jestřabí v Krk., Křížlice, myslivna

16.59

9.46

Jestřabí v Krk., Křížlice, hostinec

16.56

9.48

Vítkovice, SEBA

16.54

9.50

Vítkovice, škola

16.52

9.53

Vítkovice, hotel Praha

16.49

9.55

Vítkovice, myslivna

16.47

Vítkovice, hotel Skála

16.45

10.03

9.57

Vítkovice, Dolní Mísečky

16.40

10.09

Vítkovice, Horní Mísečky

16.30
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