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ZDARMA

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU
Začátek letošního roku, a tím i větší část astronomické zimy, byl
dle měření v pražském Klementinu nejteplejší za 236 let.
V noci z 18. na 19. ledna však paní příroda ukázala svoji sílu
v podobě vichřice „Kyrill“, která se přehnala také nad naší obcí
a jejími místními částmi.
V pátek 19. ledna, tak jako 3/4 území ČR, byla i celá Stará Paka
bez elektrické energie. Na mnoha místech byly přes komunikace
a obecní cesty popadané stromy. Díky dobrovolným hasičům
z Ústí, Roškopova, Brda a Staré Paky se podařilo během víkendu
uvést tyto komunikace a cesty do provozu.
Děkuji touto cestou všem hasičům i ostatním občanům, kteří
přiložili ruku k dílu a nezištně kalamitu řešili.
Jsem velice potěšena skutečností, ostatně tak jako v minulosti
v našich dějinách, že vždy, když jde opravdu o důležitou věc,
drží lidé pohromadě a vzájemně si pomáhají a projevuje se jejich
vlastenecké cítění.
Tyto 3 měsíce byly na obecním úřadě měsíci příprav na letní
plánované práce v obci. Z nejdůležitějších akcí uvádím:
výběrovou komisí byla vyhodnocena jako nejlepší firma Vekra
na výměnu oken v Revoluční ulici v č. p. 183 se svou nabídkou
na 488 000 Kč
firma NADOZ uspěla nejlépe na zbezprašnění komunikace na
Brdě ke hřbitovu a v Roškopově u Stuchlíkových
na krajský úřad Královéhradeckého kraje byla podána žádost
o dotaci na centrální kříž na hřbitově ve Staré Pace
na veřejně prospěšné práce nastoupí od 1. 4. 2007 tři pracovníci

z řad nezaměstnaných
12. 3. 2007 firma OBIS zahájila práce na kanalizaci J. Brože
a U Splavu, mimu tuto akci byly svedeny ještě srážkové vody
a část vodoteče, která teče přes pozemek Hýbnerových do Rokytky, tato část byla zatrubněna
zastupitelstvem obce dne 15. 3. 2007 byla odsouhlasena
smlouva s VČP Net na plynofikaci ulice J. Brože
Jedna z nejdůležitějších akcí, hlavně pro další rozvoj výstavby
v obci, je zasíťování lokality „Záduška“. Projekční kancelář
ing. Ježkové zpracovává projekty na vodu, plyn, kanalizaci
a elektrifikaci komplexně. Práce na těchto projektech jsou ve
skluzu, protože se projevují různá úskalí zejména s kanalizací. V
současné době je řešeno s V.O.S., kterou trasou svést splaškovou
a srážkovou kanalizaci co nejekonomičtěji.
Vzhledem ke všem těmto aktivitám se obecní zastupitelstvo
muselo sejít od začátku volebního období 5x.
1. - 2. 11. 2006 - ustavující zasedání ve Staré Pace
2. - 23. 11. 2006 - Stará Paka
3. - 21. 12. 2006 - Brdo
4. - 1. 2. 2007 - Stará Paka
5. - 15. 3. 2007 - Roškopov
Již ze dvou výjezdních zasedání vyplývá, že tato metoda střídavého zasedání je velice účelná. Na výjezdních zasedáních je oproti
Staré Pace několikrát větší účast, a tak se občané místních částí
mohou seznámit s prací ZO a přednést své požadavky přímo na
domovské půdě.
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PLESY A DALŠÍ KULTURNÍ AKCE
Plesy pořádaly spolky hasičů Roškopov, Stará Paka, Brdo druhý
den karneval pro děti. V Roškopově se uskutečnil sportovní ples
(druhý den opět pokračoval karnevalem pro děti) a lyžařský ples.
Fotbalisté Staré Paky uspořádali na závěr sezony svůj ples a dětský karneval. Hasiči v Ústí místo plesu pozvali na Josefovskou
zábavu a karneval pro děti.
V naší knihovně, díky nezměrné vitalitě naší knihovnice paní
Hanky Hylmarové byla uspořádána v únoru výstava samorostů p. Háka, o zdraví a bylinkách přednášel v březnu p. Šeps
z Vrchoviny.
Děti z místní MŠ přespaly v knihovně ze dne 30. na 31. března
a prožily tak další “Noc s Andersenem”.
Na duben je připravována výstava rukodělných výrobků staropackých občanů.
Z přehledu na I. čtvrtletí je to asi všechno. Kdybych snad přece
jen na něco zapomněla, jsem tady pro Vás každé pondělí do 17
hodin, přijďte se zeptat osobně.
Doufám, že jste v pohodě prožili velikonoční svátky a do jarních
dnů Vám přeji hodně vitality a zdraví
Vaše starostka
Věra Hlostová

VOLBY

OZNÁMENÍ PRO OBČANY
Čtvrtletník „Podhoran“ bude distribuován
do všech prodejen,
které v obci a jejích místních částech jsou v provozu,
ZDARMA!!!
Časopis bude k dispozici i v knihovně.
Obecní úřad chce tak přiblížit tuto tiskovinu co nejširšímu
okruhu našich občanů.
O termínu vydání budou občané informováni
prostřednictvím plakátů
a na stránkách obce www.starapaka.cz

Obecní úřad nabízí občanům
možnost čerpání půjčky z SFRB
dle pravidel obce Stará Paka.

VOLBY

VOLBY

VOLBY

Z technických důvodů nebyly v minulém čísle zveřejněny výsledky voleb do obecního zastupitelstva obce Stará Paka,
zařazujeme je proto až nyní.

Volby do zastupitelstva obce Stará Paka

okrsek č. 1

Stará Paka

Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

679

382

56,26

382

56,26

382

56,26

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
24,74 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
strana č. 3
strana č. 4
13,02 %
34,25 %
17,04 %
SNK-SDH
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
10,95 %
KSČM

Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH

3 - ODS

5 - KSČM

4 - KDU - ČSL

1. Lad. Frýba

149

1. Karel Rail

97

1. Věra Hlostová

271

1. Mgr. I. Hykyšová

81

1. Štefan Válek

94

2. Jiří Knap

123

2. Jan Podzimek

46

2. Josef Dlabola

170

2. Zd. Vytvar

65

2. Jana Dočekalová

52

3. Oldřich Vrabec

114

3. Mir. Dočekal

39

3. Petr Kohút

101

3. Marie Hrušková

66

3. Zdeněk Kadavý

31

4. Mir. Kynychová

91

4. Petr Sládek

61

4. Jar. Pilař

110

4. Mgr. J. Kriegelová

48

4. Otakar Fendrych

26

5. Eduard Sucharda

52

5. Petr Lacina

29

5. Karel Lukeš

88

5. Jiří Mühl

43

5. Jar. Hanousková

24

6. Ing. A. Havelková

48

6. Milan Miler

32

6. Luděk Šolc

77

6. Jaromír Bláha

55

6. Hana Suchardová

35

7. Jiří Krutský

72

7. Ing. P. Červený

60

7. Lukáš Říha

67

7. Mgr. B. Adamová

66

7. Petr Krejčí

33

8. Pavel Rajm

60

8. Milan Šmejc

26

8. Zd. Štěpánová

63

8. Karel Mejdr

68

8. Antonín Makówka

22

9. Zd. Straňáková

66

9. Petra Krejčová

18

9. Zd. Tomáš

126

9. Frant. Selvek

42

9. Slávek Dlabola
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Volby do zastupitelstva obce Stará Paka

okrsek č. 2

Stará Paka

Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

500

295

59,00

295

59,00

295

59,00

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
31,55 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
8,33 %
SNK-SDH

strana č. 3
strana č. 4
35,90 %
10,74 %
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
13,47 %
KSČM
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Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH

3 - ODS

4 - KDU - ČSL

5 - KSČM

1. Lad. Frýba

139

1. Karel Rail

36

1. Věra Hlostová

229

1. Mgr. I. Hykyšová

65

1. Štefan Válek

75

2. Jiří Knap

139

2. Jan Podzimek

23

2. Josef Dlabola

139

2. Zd. Vytvar

37

2. Jana Dočekalová

43

3. Oldřich Vrabec

113

3. Mir. Dočekal

23

3. Petr Kohút

3. Marie Hrušková

35

3. Zdeněk Kadavý

36

4. Mir. Kynychová

80

4. Petr Sládek

29

4. Jar. Pilař

4. Mgr. J. Kriegelová

21

4. Otakar Fendrych

32

5. Eduard Sucharda

67

5. Petr Lacina

11

5. Karel Lukeš

56

5. Jiří Mühl

9

5. Jar. Hanousková

28

6. Ing. A. Havelková

46

6. Milan Miler

10

6. Luděk Šolc

72

6. Jaromír Bláha

14

6. Hana Suchardová

40

7. Jiří Krutský

62

7. Ing. P. Červený

54

7. Lukáš Říha

51

7. Mgr. B. Adamová

40

7. Petr Krejčí

33

8. Pavel Rajm

40

8. Milan Šmejc

6

8. Zd. Štěpánová

43

8. Karel Mejdr

27

8. Antonín Makówka

19

9. Zd. Straňáková

75

9. Petra Krejčová

9

9. Zd. Tomáš

107

9. Frant. Selvek

11

9. Slávek Dlabola

19

64
105

Volby do zastupitelstva obce Stará Paka

okrsek č. 3

Roškopov - Karlov

Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

186

110

59,14

110

59,14

110

59,14

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
19,70 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
strana č. 3
strana č. 4
25,90 %
21,76 %
17,30 %
SNK-SDH
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
15,34 %
KSČM

Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH

3 - ODS

5 - KSČM

4 - KDU - ČSL

1. Lad. Frýba

29

1. Karel Rail

20

1. Věra Hlostová

70

1. Mgr. I. Hykyšová

24

1. Štefan Válek

13

2. Jiří Knap

23

2. Jan Podzimek

50

2. Josef Dlabola

33

2. Zd. Vytvar

17

2. Jana Dočekalová

19

3. Oldřich Vrabec

30

3. Mir. Dočekal

17

3. Petr Kohút

13

3. Marie Hrušková

15

3. Zdeněk Kadavý

24

4. Mir. Kynychová

22

4. Petr Sládek

27

4. Jar. Pilař

26

4. Mgr. J. Kriegelová

9

4. Otakar Fendrych

11

5. Eduard Sucharda

11

5. Petr Lacina

17

5. Karel Lukeš

14

5. Jiří Mühl

12

5. Jar. Hanousková

8

6. Ing. A. Havelková

17

6. Milan Miler

14

6. Luděk Šolc

12

6. Jaromír Bláha

14

6. Hana Suchardová

20

7. Jiří Krutský

13

7. Ing. P. Červený

68

7. Lukáš Říha

8

7. Mgr. B. Adamová

31

7. Petr Krejčí

33

8. Pavel Rajm

23

8. Milan Šmejc

16

8. Zd. Štěpánová

5

8. Karel Mejdr

28

8. Antonín Makówka

8

9. Zd. Straňáková

13

9. Petra Krejčová

19

9. Frant. Selvek

9

9. Slávek Dlabola

5

9

9. Zd. Tomáš

Volby do zastupitelstva obce Stará Paka

okrsek č. 4

Ústí

Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

151

83

54,97

83

54,97

83

54,97

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
17,60 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
strana č. 3
strana č. 4
18,97 %
32,21 %
16,32 %
SNK-SDH
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
15,44 %
KSČM

Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH
1. Lad. Frýba

23

3 - ODS

5 - KSČM

4 - KDU - ČSL

1. Karel Rail

12

1. Věra Hlostová

56

1. Mgr. I. Hykyšová

10

1. Štefan Válek

2. Jiří Knap

9

2. Jan Podzimek

36

2. Josef Dlabola

30

2. Zd. Vytvar

13

2. Jana Dočekalová

8

3. Oldřich Vrabec

9

3. Mir. Dočekal

7

3. Petr Kohút

22

3. Marie Hrušková

13

3. Zdeněk Kadavý

27

4. Mir. Kynychová

15

4. Petr Sládek

10

4. Jar. Pilař

21

4. Mgr. J. Kriegelová

7

4. Otakar Fendrych

8

5. Eduard Sucharda

11

5. Petr Lacina

21

5. Karel Lukeš

16

5. Jiří Mühl

10

5. Jar. Hanousková

9

6. Ing. A. Havelková

1

6. Milan Miler

2

6. Luděk Šolc

22

6. Jaromír Bláha

12

6. Hana Suchardová

13

7. Jiří Krutský

3

7. Ing. P. Červený

24

7. Lukáš Říha

18

7. Mgr. B. Adamová

23

7. Petr Krejčí

13

8. Pavel Rajm

40

8. Zd. Štěpánová

14

8. Karel Mejdr

17

8. Antonín Makówka

7

9. Zd. Tomáš

20

9. Frant. Selvek

6

9. Slávek Dlabola

6

9. Zd. Straňáková

5

8. Milan Šmejc
9. Petra Krejčová

6
11

14

4

VOLBY

VOLBY

VOLBY

Volby do zastupitelstva obce Stará Paka

okrsek č. 5

VOLBY
Brdo - Krsmol

Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

139

84

60,43

84

60,43

84

60,43

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
9,73 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
strana č. 3
strana č. 4
38,91 %
21,43 %
19,45 %
SNK-SDH
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
10,49 %
KSČM

Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH
1. Lad. Frýba

28

3 - ODS

5 - KSČM

4 - KDU - ČSL

1. Karel Rail

48

1. Věra Hlostová

50

1. Mgr. I. Hykyšová

24

1. Štefan Válek

2. Zd. Vytvar

14

2. Jana Dočekalová

4

13

3. Zdeněk Kadavý

5

6

4. Otakar Fendrych

15

13

2. Jiří Knap

5

2. Jan Podzimek

36

2. Josef Dlabola

13

3. Oldřich Vrabec

3

3. Mir. Dočekal

15

3. Petr Kohút

15

3. Marie Hrušková

4. Mir. Kynychová

17

4. Petr Sládek

53

4. Jar. Pilař

18

4. Mgr. J. Kriegelová

5. Eduard Sucharda

3

5. Petr Lacina

17

5. Karel Lukeš

14

5. Jiří Mühl

35

5. Jar. Hanousková

3

6. Milan Miler

13

6. Luděk Šolc

10

6. Jaromír Bláha

20

6. Hana Suchardová

6

7

6. Ing. A. Havelková

2

7. Jiří Krutský

1

7. Ing. P. Červený

19

7. Lukáš Říha

7. Mgr. B. Adamová

7

7. Petr Krejčí

8. Pavel Rajm

2

8. Milan Šmejc

46

8. Zd. Štěpánová

6

8. Karel Mejdr

4

8. Antonín Makówka

8

9. Zd. Straňáková

3

9. Petra Krejčová

9. Zd. Tomáš

8

9. Frant. Selvek

5

9. Slávek Dlabola

9

9

11

Volby do zastupitelstva obce Stará Paka CELKEM
Počet voličů

Počet vydaných obálek

v%

Počet odevzdaných obálek

v%

Počet platných hlasů

v%

1655

954

57,64

954

57,64

954

57,64

Výše získaných procent hlasů pro jednotlivé strany:
strana č. 1 SNK-TJ
24,31 %
Sokol St. Paka

strana č. 2
strana č. 3
strana č. 4
15,79 %
32,03 %
15,27 %
SNK-SDH
ODS
KDU-ČSL

strana č. 5
12,60 %
KSČM

Preferenční hlasy:
1 - SNK - TJ Sokol St. Paka 2 - SNK - SDH

3 - ODS

5 - KSČM

4 - KDU - ČSL

1. Lad. Frýba

368

1. Karel Rail

213

1. Věra Hlostová

676

1. Mgr. I. Hykyšová

204

1. Štefan Válek

209

2. Jiří Knap

299

2. Jan Podzimek

191

2. Josef Dlabola

385

2. Zd. Vytvar

146

2. J. Dočekalová

126

3. Oldřich Vrabec

269

3. Mir. Dočekal

101

3. Petr Kohút

215

3. Marie Hrušková

142

3. Zdeněk Kadavý

123

4. Mir. Kynychová

225

4. Petr Sládek

180

4. Jar. Pilař

280

4. Mgr. J. Kriegelová

91

4. Otakar Fendrych

92

5. Eduard Sucharda

144

5. Petr Lacina

95

5. Karel Lukeš

188

5. Jiří Mühl

109

5. Jar. Hanousková

72

6. Ing. A. Havelková 114

6. Milan Miler

71

6. Luděk Šolc

193

6. Jaromír Bláha

115

6. H. Suchardová

114

7. Jiří Krutský

151

7. Ing. P. Červený

225

7. Lukáš Říha

151

7. Mgr. B. Adamová

167

7. Petr Krejčí

123

8. Pavel Rajm

165

8. Milan Šmejc

100

8. Zd. Štěpánová

131

8. Karel Mejdr

144

8. Ant. Makówka

64

9. Zd. Straňáková

162

9. Petra Krejčová

9. Zd. Tomáš

280

9. Frant. Selvek

73

9. Slávek Dlabola

60

VOLBY

56

VOLBY

VOLBY

VOLBY
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USNESENÍ
Z 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará
Paka, konaného dne 15. 3. 2007
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 5. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará
Paka.
2) Návrhovou komisi ve složení Štefan Válek, Ladislav Frýba.
3) Ověřovatele zápisu pana Josefa Dlabolu.
4) Dodatek č. 1 k pravidlům obce Stará Paka o poskytování
úvěru z SFRB.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
5) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Vekra spol
s.r.o. na výměnu oken v č. p. 183 ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 5. 2007
6) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a VČP Net s.r.o. o
poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce na plynofikaci obce Stará
Paka ul. U Splavu a J. Brože.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 4. 2007
7) Prodej č. p. 13 v k. ú. Stará Paka manželům Janu a Janě Herberovým na základě kupní smlouvy ze dne 28. 7. 2006, cena
zaplacena na základě této smlouvy.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 4. 2007
8) Prodej části pozemku (cca 150 m2) p. č. 670/1 v k. ú. Brdo p.
Zdeňkovi Rybovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 6. 2007
9) Prodej části pozemku (dle vyznačení v kat. mapě) p. č. 1447/1
v k.ú. Stará Paka p. Vítězslavovi Kučerovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 6. 2007
10) Pronájem pozemku p. č. 143/2 a části 148/1 (cca 30m2) v k.
ú. Ústí u Staré Paky p. Petrovi Militkému s tím, že bude zachován
trvalý příjezd do firmy p. Ing. Rohra. Cena bude kompenzována
údržbou pozemků.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 3. 2007
11) Pronájem části pozemku (cca 1000 m2) p. č. 879/8 v k. ú.
Stará Paka manželům Martinovi a Andree Havelkovým. Cena
bude kompenzována údržbou pozemků.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 3. 2007
12) Dlouhodobý rozpočtový výhled obce Stará Paka na r. 2008
– 2010.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: průběžně
13) ZO projednalo závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2006
a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,
a to bez výhrad.
14) Dotaci ve výši 10 000 Kč Jezdeckému a kynologickému
sdružení Stará Paka.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: do 31. 3. 2007
15) Nájemní smlouvu mezi Obcí Stará Paka, bytovým družstvem
Stará Paka a nájemcem p. Davidem Kubíkem.
Zodpovídá: ZO
Termín: do 31. 3. 2007
16) Smlouvu mezi ČEZ Distribuce a.s. a obcí Stará Paka o uzavření budoucí smlouvy o nákladech spojených s připojením a se
zajištěním požadovaného příkonu odběrného zařízení žadatele.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 3. 2007
17) Na základě 3 nabídek nejlepší nabídku na zbezprašnění komunikací u Stuchlíků v Roškopově a ke hřbitovu na Brdo firmy
NADOZ spol. s r.o. Nová Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: 15. 3. 2007
18) Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará
Paka za rok 2006 a převod částky ve výši 39 801,14 Kč do
rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
19) Odpisový plán příspěvkové organizace Masarykovy základní
školy Stará Paka platný od 1. 1. 2007, upravený dle současné
skutečnosti.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně

20) Použití částky ve výši 2% na prezentaci Masarykovy ZŠ z
neinvestičního příspěvku zřízeného příspěvkovou organizací.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
21) Výsledek hospodaření Mateřské školy Stará Paka za rok 2006
a převod částky ve výši 25 630,81 Kč do rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
22) Odpisový plán příspěvkové organizace Mateřská škola Stará
Paka platný od 1. 1. 2007.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
23) Hospodářský výsledek za rok 2006 na Hospodářské činnosti
obce v částce 13 068,54 Kč a ponechání zisku na účtu Hospodářské činnosti obce jako nerozdělený.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
24) S nabídkou firmy OBIS s.r.o. na zhotovení dešťové kanalizace u fotbalového hřiště ve Staré Pace v částce 212 100,- Kč
s DPH.
Zodpovídá: ZO
Termín: do 31. 3. 2007
25) Bezplatný převod (darovací smlouva) p . č. 819/1 v k. ú.
Roškopov od. P. Ladislava Nýdrleho na obec Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 4. 2007
26) Zástupce obce Stará Paka na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jičín
místostarostu pana Jiřího Knapa na dne 15. 6. 2007.
Zodpovídá: ZO
Termín: do 15. 6. 2007
Zastupitelstvo obce ukládá:
1) Starostce obce podepsat smlouvu na zbezprašnění ulic v
Roškopově a na Brdě mezi obcí Stará Paka a NADOZ Nová
Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 4. 2007
2) Starostce obce sepsat a podepsat darovací smlouvu mezi Obcí
Stará Paka a Ladislavem Nýdrlem.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 30. 4. 2007
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 4. VZ zastupitelstva obce ze dne 1. 2.
2007
2) Informaci paní starostky o přijetí 3 pracovníků na veřejně
prospěšné práce z Úřadu práce.
3) Informaci paní starostky o výběrovém řízení na výměnu oken
v č. p. 183 ve Staré Pace konaném 28. 2. 2007, při kterém byla
vybrána firma VEKRA spol. s.r.o.
4) Informaci p. starostky o stavu prací na kanalizaci v ul. J.
Brože a U Splavu
5) Informaci p. Jana Pelikána o programu osobní asistence sdružení Sportem proti bariérám Český ráj.
6) Informaci paní starostky o digitalizaci Staré Paky, spolupráce
Katastru nemovitostí Jičín s OÚ Stará Paka o vystavení digitalizace v prostorách OÚ od 19. 3. 2007 do 31. 3. 2007
7) Výpočet neinvestičních výdajů na žáka ZŠ Stará Paka na rok
2006 ve výši 4900 Kč
8) Dobudování objektu pro praktické činnosti ZŠ Stará Paka v
objektu č. p. 20.
9) Žádost ZŠ Stará Paka o zařazení vybudování pevného povrchu
parkoviště u školy a školního dvora do plánu obce.
10) Stížnost občanů části Roškopova na kvalitu pitné vody, kterou občané berou z Agrochovu a.s. a žádost o nápravu v podobě
zřízení vodovodního řadu.
11) Připomínku pí. Bloudíčkové k poškození obecní komunikace, která byla používána jako objížďka při opravě mostku v
Roškopově a žádost o opravu této komunikace.
12) Připomínky občanů Roškopova k funkčnosti bývalého
náhonu.
13) Připomínku pana Ing. Rohra k průjezdnosti podjezdu v Ústí
u Staré Paky a ke kvalitě autobusových zastávek.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce
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Autobusové čekárny
byly vždy určeny cestujícím autobusem pro
přečkání nepříznivých klimatických podmínek. V posledních letech však čím dál častěji dochází k jejich devastaci
a poškozování. Ať to jsou samozvaní “umělci sprejeři”, kteří
nikdy nebyli přistiženi, náruživí čtenáři, po kterých zůstává hromádka roztrhaných novin, inzertních letáků apod.,
vyhládlí cestující, po nichž se objevují slupky z ovoce
a obaly od potravin a tak by se dalo pokračovat.
Čekárny slouží nejen staropackým občanům, ale
i přespolním, kteří přijedou na návštěvu či případným
turistům, kteří si tak udělají patřičný “obrázek” a dojem
o obyvatelích naší obce. Stále častěji je vídána omladina,
která ještě pro svůj věk nemůže do restauračního zařízení,
kterak využívá přístřeší čekáren pro kuřácký salonek. Nic
proti kouření, to je věc každého a jeho zdraví. Problém
je však to, že po těchto nikotinových dýcháncích zůstává
podlaha poseta cigaretovými nedopalky, přestože u každé
čekárny je umístěn odpadkový koš. Myslím, že pro vyžití
volného času mládeže se najdou ve Staré Pace prostory,
ať je to sportovní areál Sokolák či školní tělocvična.
Co jsem však tímto povídáním chtěl říci. Na veřejném
zasedání zastupitelstva obce 15. 3. 2007 v Roškopově
zazněla v diskusi občanů připomínka ke stavu autobusových čekáren ve Staré Pace s tím, že by obecní úřad
s tím měl něco dělat. Věřte, ani pracovníkům obecního

úřadu se tento stav nelíbí.

v prvních měsících
KOMU VADÍ AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY Hned
po nástupu do funkce

v
listopadu
loňského
roku
jsme
o této situaci hovořili, byl vypracován požadavek na získání dotace z Programu obnovy venkova přes sdružení
Lázeňský mikroregion. Náš požadavek byl vyslyšen a
čekáme v současné době pouze na sdělení možné výše
dotace pro letošní rok, když jsme požadovali finance na
obnovu 4 autobusových čekáren.
Jaké však bylo “překvapení” v pondělí 19. 3. 2007
ráno, když jsme viděli “krásně popsanou” (za použití
školní křídy) čekárnu před školou a u továrny a u obou
současně vytlučené okenní tabulky. Opravdu skvělá vizitka! Bohužel jako vždy nikdo nikoho neviděl.
A obecní úřade, starej se a opravuj a vynakládej zbytečně
finance za “nějakého dobráka”. Opravdu se budeme zamýšlet nad tím, jaký typ zastávek bude pořízen, aby ihned
po jejich instalaci nebylo nutné je opravovat a alespoň
nějaký čas byly důstojnou částí majetku obce a nedělaly
na veřejnosti ostudu.
Vím, že se nemůžeme zavděčit každému, neboť někdo jiný
vidí otázku čekáren jako druhořadou, ale věřte, že naší
snahou je, aby se všem v obci žilo dobře a k tomu musí
přispět nejen obecní úřad svojí prací, ale každý z občanů,
kterému nejsou věci veřejné ve Staré Pace lhostejné.
Jiří Knap - místostarosta

ODPADY, TŘÍDĚNÍ, POPLATKY
Dovolte mi, abych se ještě vrátil k článkům uvedeným v
minulém čísle Podhoranu na straně 4-5, které pojednávaly
o třídění odpadů a Sběrném dvoře v Nové Pace. Dnes a
denně se setkávám s různými názory občanů a chalupářů
na výši poplatků za odpady ve Staré Pace.
V úvodu musím konstatovat, že výše poplatku zůstala
na stejné úrovni jako v roce předchozím, tj. 450,- Kč na
osobu za rok. Často je poukazováno na sousední Novou
Paku. Málokdo však ví, že rozpočet města Nové Paky je
v řádu desítek milionů korun a město bude za obyvatele
doplácet svozové firmě v řádu několika milionů korun za
letošní rok. Dělat rozbor výše poplatku v Nové Pace mi
nepřísluší. Můj soukromý názor je ten, že řešení, jaké bylo
zvoleno, nebylo z nejšťastnějších. Mohu však tlumočit názory zástupců některých okolních obcí, které zazněly při
různých setkáních za mé přítomnosti, že zákonem stanovená minimální částka 500,- za osobu už v mnoha obcích
ani zdaleka nepostačuje.
Rozpočet naší obce na letošní rok je cca 18 mil. Kč, přes
stanovenou výši poplatku obec doplácela za rok 2006 rozdíl
mezi příjmy a výdaji v rozpočtové kapitole-odpady ve výši
672 tis. Kč. Jen pro všeobecnou představu je to částka, za
kterou bychom mohli pořídit například zbezprašnění ulice
v délce cca 500 m. Četnost svážení komunálních odpadů
svozovou firmou SKS Jablonec n. N. je 14 dnů, což si myslím, že je dostačující. Odvoz jedné popelnice tak vychází
na částku 17,30 Kč. V předchozích letech, kdy si občané
popelnici museli kupovat, kupovali si též známku, kterou
vylepili při požadavku na odvoz, byly roční náklady na
stejné úrovni jako dnes, ne-li vyšší. Dnešní služby jsou
určitě na úrovni vyšší.
V letošním roce byla uzavřena smlouva se Sběrným dvo-

rem, Přibyslavská ul. 24 v Nové Pace, na základě které má
občan Staré Paky, který má uhrazen poplatek za odpady
(či jeho polovinu), možnost kdykoliv během roku uložit v
tomto objektu velkoobjemový odpad (koberec, lino, textilie, sanitární keramika – WC, umyvadlo, odpad ze zeleně,
pneumatiky /4 ks za rok/, nebezpečné složky, elektrozařízení /televizor, chladnička, sporák apod./) zdarma a v
objemu 300 kg na osobu a rok. Během ledna a února této
možnosti využilo 12 našich občanů. Věřím, že časem bude
toto číslo vyšší.
Co mne vedlo k tomuto článku, je fakt, že řada občanů buď
nechce číst anebo nemá zájem domovní odpad třídit. Jak
jinak by se v kontejnerech na tříděný odpad nalézaly věci
(odpady), které tam nemají co dělat (mezi PET lahvemi
– televizní anténa!, v papíru – igelitová taška plná bioodpadu a skleniček od přesnídávky či džemu!). Takovýmito
zásahy se znehodnocuje obsah celého kontejneru, který
potom nelze použít a jeho obsah skončí v některé ze spaloven a snaha řady poctivých občanů, třídících odpad, tak
přijde vniveč. Pro letošní rok byly obcí zajištěny dva další
kontejnery (zvony) na bílé, čiré sklo, které byly umístěny v
lokalitě bytovky Revoluční 379 - 381 a v Roškopově a měly
by být do budoucna přínosem financí, které obec zpětně
dostává za tříděný odpad od firmy EKO-KOM.
Není třeba nijak zdůrazňovat, že komunální odpady jako
takové jsou problémem nejen naší obce, ale všech míst,
obcí a měst, kde žijí lidé. Pouze odpovědným přístupem
všech občanů Staré Paky k této otázce můžeme zajistit
pro generaci našich dětí zachování životního prostředí na
uspokojivé úrovni po další roky.
Jiří Knap - místostarosta
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Svatba na obecním úřadu

První svatba od poloviny 70. let minulého století se uskutečnila na přání novomanželů Olgy Lagronové a Jana Luňáčka dne 24. 3.
2007 v zasedací síni obecního úřadu.
Oddávající byla starostka paní Věra Hlostová za přítomnosti matrikářky paní Pekárkové z Nové Paky.

Foto: Bohuslava Jelínková
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ŠKOLA
Školní karneval

Karneval, to je událost, na kterou se těší
téměř všichni žáci základní školy. Jeho
organizace se stala přímo prestižní záležitostí pro deváťáky. Ti se vždy snaží, aby
právě ten jejich byl nej, nej.
I letos s jeho přípravou začali s předstihem. Naplánovali si termín (2. března)
a program. S chutí a velkým elánem nacvičili humornou verzi pohádky O červené
Karkulce a všichni si dali za úkol sehnat
nějaké ceny do tomboly. Zašli do většiny
obchodů a podniků ve Staré i Nové Pace.
Téměř všude jim vyšli majitelé vstříc,
proto bychom chtěli i touto cestou všem
poděkovat. Poděkování patří i Obecnímu
úřadu ve Staré Pace, za jehož peněžní dar
koupili žáci několik cen.
Karnevalový rej vypukl ve 13 hod. Všichni
se shromáždili ve vyzdobené tělocvičně
školy, zhlédli pohádku, která je pobavila,
vystoupení mažoretek a aerobiku. Samozřejmě musely být vyhodnoceny masky.
Těch se sešlo poměrně dost, velmi pěkné si
připravili hlavně žáci prvního stupně.
V předcházejícím týdnu deváťáci rozprodali hodně lístků do tomboly a nyní se
všichni těšili na to, co vyhrají. Kdo měl štěstí, rád se svojí výhrou pochlubil, kdo neměl, dostal jako cenu útěchy alespoň dobrou
sušenku. Aby nebylo sladkostí málo, každý, kdo si koupil vstupenku, dostal zákusek, a kdo se zapojil do různých soutěží, byl odměněn bonbony.
Určitě nejdůležitější částí karnevalu pro žáky druhého stupně je diskotéka. Bez ní by karneval nebyl karnevalem a i tentokrát si ji patřičně užili. Snad všichni odcházeli domů spokojeni a budou se těšit na ten v příštím školním roce, který bude jistě opět nej, nej.

Bruslařský výcvik
Letošní zima nám příliš chladných dnů nedopřála.
To ale nebránilo již tradičnímu bruslařskému výcviku, který se jako obvykle konal na zimním stadionu v Nové Pace. V měsíci lednu v rámci tělesné
výchovy vyjížděli žáci 2. – 4. ročníku, zatímco 5.
– 7. ročník bruslil v únoru.
Někteří stáli na bruslích poprvé, jiní byli na ledě
jako doma. Proto byli žáci rozděleni do družstev
pole výkonnosti, ale záhy se rozdíly mezi družstvy
vyrovnaly. Učitelky a vychovatelky vždy trpělivě
pomáhaly slabším a podporovaly zdatnější bruslaře
k ještě lepším výkonům. I přes jejich snahu však
někteří okusili tvrdost ledu. Naštěstí bez velkých
úrazů.
Do výukové části se vždy vtěsnaly i různé hry a
soutěže, které výcvik zpestřily. Poslední hodina byla
zakončena štafetovou soutěží, která ukázala, jak se
všichni během čtyř týdnů snažili.
Odměnou za snahu a trpělivost žákům i učitelům
byly úspěchy a pokroky všech, kteří jich dosáhli.
J. Dolenská
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KNIHOVNA
VÝSTAVA SAMOROSTŮ p. Jana Háka proběhla v
místní knihovně od 5. do 23. února. Návštěvníci měli možnost
shlédnout takřka celoživotní sbírku velice zajímavých
přírodních výtvorů, které
citlivá ruka sběratele někdy jen jemně “doladila.”
Většina z nás ani netušila,
že pan Hák takovou zálibu
má, ale hlavně je dobře, že
byl ochoten své výrobky
představit ostatním. Vím,
že takových šikovných lidí
je v mém okolí spousta, ale
každý se bojí, že to bude
bráno jako vytahování
se. Věřte, že opravdu ne!
Mnoho z nás má nějakého
koníčka, někdo něco sbírá,
jiný cosi vyrábí. Představte
nám svoje poklady, my se
rádi podíváme a porovnáme Vaši šikovnost s tou naší.
Ostatně moje slova se potvrdila hned v pondělí 2. 4. 2007, kdy
jsme s pomocí pí. Kynychové, Šolcové a Hrnčířové instalovaly
JARNÍ VÝSTAVU RUČNÍCH PRACÍ. Šikovné staropacké
ženy představily své výrobky, většinou s velikonoční tématikou. K vidění
jsou tu krásné vyšívané
ubrusy, dečky, obrazy,
zdobené kraslice a vše podtrhuje úžasná vůně zdobených perníků. Neváhejte a
přijďte se podívat, výstava
potrvá do 13. 4. 2007.

PŘÍRODNÍ LÉČBA - od bylinek přes masáže ke zdravému stylu
života. Beseda na toto téma proběhla v knihovně hned na začátku
března. Přednášející pan František Šeps
nás obsáhle seznámil s mnoha bylinkami
a jejich působením na lidský organizmus. Dozvěděli jsme se například, jak
ulevit bolavým očím, že existuje ŽELVÍ
CVIK na krční páteř a seznámili jsme se
s tabulkou vztahů v lidském organizmu,
tzn. které zdvojené orgány ovlivňují
naše bolesti a nemoci. Popíjeli jsme si
bylinkový čaj a ani jsme nestihli probrat
všechno. Určitě se příště sejdeme zase.

Noc
s
Andersenem
Jako každoročně i letos jsme spali v knihovně. Tentokrát
s dětmi z Beruškové třídy MŠ a moc jsme si to všichni užili.
Zlá strašidla ukradla Berušku – maskota třídy a děti musely
překonat mnoho nástrah, než Berušku dostaly zpět. S baterkou
si samostatně šly na půdu pro zadaný úkol a skoro nikdo se
nebál! Následovalo plnění úkolů, což bylo například zazpívat a zatančit, udělat z ubrousku strašidlo, hledat předmět
v tajemné krabici a další a další.
Nakonec nám strašidla nechala zprávu, že si musíme pro
Berušku dojít podle přiložené
mapy. Vyzbrojili jsme se na ně
baterkou a směle jsme se vydali
hledat viadukt, kde se strašidla
měla skrývat. Chvíli trvalo, než
se podařilo strašidla přesvědčit,
že jsme vyhráli, ale nakonec vše
dobře dopadlo a i s Beruškou
jsme vrátili zpět do knihovny.
To již bylo vidět, že na děti padá
únava, vybalili jsme spacáky
a karimatky, šup do pyžamka a za doprovodu čtených pohádek
se děti pomalu propadaly do zaslouženého spánku. Ráno jsme
se všichni společně nasnídali, děti dostaly diplomy a odměny
za prožitý večer, maminky si odnesly Řád zlaté vařečky za
výborné buchty a perníky a všichni jsme se plni zážitků rozešli
do sobotního dne.
Tak zase příště!
knihovnice Hana Hylmarová
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ODVÍJENÍ ČASU V ROŠKOPOVĚ
Rok 2007 – pro někoho obyčejné číslo, pro SDH Roškopov začal
další rok s číslem 7 šťastně.
20. ledna odstartoval plesovou sezónu právě hasičský ples. Sál
kulturního domu v Roškopově praskal ve švech, manželé Fajtovi
z Lomnice hráli opravdu skvěle a kuchyně p. Fejfara z “Myší
díry” byla vynikající. Zkrátka, tento ples se ve všech směrech
vydařil. To se potvrdilo při vyhodnocení plesu 3. února, kdy byli
pozváni členové SDH a pí. Hlostová do kulturáku v Roškopově.
Starosta SDH p. Červený poděkoval všem za vynikající přípravu
a realizaci plesu, dále pak pí. Hlostové za každoroční výpomoc při
plese, manželům Bloudičkovým s pí. I. Sedláčkovou za “honičku
v kořalovně” a balíčkem dobrot odměnil p. Fejfara za výbornou
kuchyni. Následně porovnal letošní ples s předešlým a čísla hovořila za vše. Tento ples byl nejvydařenější za dlouhá léta.
Začalo se také sportovat. Do Lomnice na tradiční zimní pětiboj
se 10. února vypravil p. Sucharda se svými svěřenci. Pavlík
Sucharda, který obsadil 1. místo a Dominik Sucharda, který
byl ve své kategorii 4., postupují do krajského kola, které se
uskuteční v Hořicích. Míša Sedláček a Kuba Kulhánek obsadili
shodně 6. místo, ale pro malý počet bodů nepostoupili. Všem
blahopřejeme.
Dva týdny uplynuly a na sportovní ples pozvali členové AVZO
a TJ Sokol Roškopov všechny, kdo rádi tančí a dokáží se bavit.
Účast byla menší, ale důvodem není málo příznivců, nýbrž pořadí
plesů. Začíná se ukazovat, že druhý ples v Roškopově mívá nižší
návštěvnost. S lítostí musím konstatovat, že ani dětské maškarní
odpoledne následujícího 25. února nenavštívilo moc princezen
a dalších masek.
Karneval celé odpoledne obletovaly dvě krásné čarodějnice,
které měly pro děti vymyšlenou spoustu her a soutěží. Nejprve
se jich malé děti bály, ale když zjistily, že mají dobroty a jsou
hodné, tančilo se a soutěžilo ostošest. Mezi krásnými maskami
byl dědeček hříbeček, čertíci, princezny a soutěž masek vyhrála
malá zahradnice Eliška.

Plesovou sezónu uzavřel 3. března Lyžařský maškarní ples. Poprvé jsem se také zúčastnila a zjistila jsem, že chvála, která plesu
po několik let předcházela, byla na místě. Staropačtí lyžaři vědí,
jak dostat dospělé lidi ze strastí každodenního života. Kulturní
dům byl obsazen do posledního místa, kdo neměl rezervaci,
bylo skoro nemožné, aby našel místo. Skoro 200 lákavých cen,
výborná kuchyně a úžasná obsluha vypovídaly o perfektně připravené zábavě. Ani účastníci plesu se nenechali zahanbit a fantazie
majitelů masek neznala mezí. To potvrdily dvě ladné baletky v
podání pánů M. Kříže a P. Samka z Roškopova. Obdivovatelů
byl plný sál a snad každý si tyto “jemné” baletky natáčel a fotil
si taneční kreace. Ve výsledcích obsadili 2. místo. “Pánové, byli
jste úžasní!!!”
Na 3. místo se “prokvokaly “ slepice a pro 4. cenu si dojeli cyklisté, kteří v úvodu předvedli svá skvělá kola a jízdní schopnosti.
No a kdože obsadil 1. místo? POUPATA. Po 20 letech cvičenky
ze Staré Paky cvičily na skladbu poupata, která se hrála kdysi
na spartakiádě. To byla krása a jak to všem šlo! Za tento úžasný
výkon sklidily největší potlesk.
Musím říci, že kdo přišel, zažil skvělou zábavu.
Organizátorům přeji co nejvíce takových plesů.

24. března provedli členové SDH Roškopov sběr železného šrotu
a jarní úklid. Železného odpadu bylo hodně. Ti, co nesváželi,
uklízeli okolí kulturního domu, autobusové zastávky a svozové
místo na odpad, kde je i přes ohrádku na pytle a kontejnery
neustálý “binec.” Poděkování patří všem, kdo se jakýmkoliv
způsobem snaží tuto situaci řešit.
A co nás čeká příště?
- TJ Sokol Roškopov pozval na výroční členskou schůzi své
členy a příznivce sportu
- dozvíme se, jak dopadli kluci na krajské soutěži
- 7. dubna se opět setkáme “u zelených stolů”
A ke dni dětí uspořádá SDH Roškopov výlet “Parníkem do
ZOO.”
Mějte se všichni krásně
Andrea Zuzánková
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Vážení spoluobčané,
Naše sdružení Sportem proti bariérám - Český Ráj vzniklo v květnu
2006 oddělením od o. s. ŽBB Nová Paka.
Pod vedením pana Pelikána, Ing. Kosejkové a Judr. Ježka máme k
dnešnímu dni 35 aktivních členů. Za jejich pomoci a pomoci asi 50
dobrovolníků se naše činnost může rozrůstat i do sociální oblasti. V
souladu s komunitním plánováním v regionu novopacka nabízíme široké
veřejnosti své služby. Přestože hlavní činností je sportovní činnost, od
nového roku poskytujeme osobní asistenci pro rodiny s různě postiženými dětmi nebo pro osoby se sníženou soběstačností dle zákona 108
z roku 2006. Na tuto službu jsme získali registraci.
Dále odlehčovací služby pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z
důvodu věku nebo zdravotního postižení. Tato služba má za cíl umožnit pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek. Několik dobrovolníků
dochází přímo do rodin, kde vypomáhají, nebo suplují za ošetřujícího
člena rodiny. Nabízíme pro tyto osoby se sníženou soběstačností denní
pobyt v našich prostorách na internátě mládeže u Gymnázia a SOŠPg
v Nové Pace. Otevřeno je zatím každé:

pondělí 13 - 16 h, 17 - 19 h sportovní trénink (ZŠ St. Paka)
čtvrtek 13 - 17 h
dle zájmu upravíme čas pobytu a množství dnů

K dispozici máme dvě místnosti s bezbariérovým sociálním zařízením.
Prostory jsou vybaveny počítači, na kterých se mohou naši klienti naučit
základům obsluhy PC. Připraveny jsou programy manuální zručnosti
a pracovní aktivity (drobné ruční a výtvarné práce, vaření). Vše
bude zaměřeno na rozvoj osobnosti,
zájmů, znalostí a tvořivých schopností. Např. nácvik sebeobsluhy
a pohybová výchova. Chtěli bychom tak
posilovat klientovu soběstačnost, aktivizaci a uspokojování psychosociálních
potřeb. Klienti mohou využívat i lůžkové
části stacionáře ke svému odpočinku. V pondělí je pobyt ve stacionáři
prodloužen o trénink v tělocvičně ZŠ ve Staré Pace. Mnoho podnětů
nás nabádá řešit situaci, která vzniká po 16 hodině, do které se stará
o své klienty pečovatelská služba. Po této hodině a o víkendech jsme
schopni zajistit požadovanou službu pro vaše blízké.
Naše služby pro imobilní občany a seniory se dále rozšiřují o drobné
úkony v domácnosti klienta. Pracovníka našeho sdružení si můžete
objednat telefonicky na jeho telefonním čísle: 774 493 470 vždy
pondělí, středa, pátek od 15.00 do 17.00 hod. a po dohodě s ním vám
přímo ve vašem domově provede žádanou službu. Cena bude účtována
dle dohody a času.
Zájemci o tyto služby se také mohou hlásit v sídle sdružení - tel.
číslo: 493 798 123, 604 290 189, tam jim bude poskytnuta bližší
informace.
V těchto dnech se připravuje výroční zpráva za rok 2006. Ta jasně
ukazuje, že úsilí, které jsme s dobrým úmyslem vložili do rozvoje
našeho sdružení začíná sklízet plody své práce. Mnoho dalších informací o našem sdružení Sportem proti bariérám- Český Ráj naleznete
na www.spb-cr.ic.cz

ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Naše občanské sdružení Sportem proti barierám poskytuje tzv. odlehčovací službu pro postižené spoluobčany a seniory. Naši dobrovolníci
a několik členů sdružení pomáhá v odpoledních hodinách a o víkendech
pečovat přímo v rodině o osobu se sníženou soběstačností z důvodu
věku, postižení nebo různého onemocnění. Cílem této služby je umožnit
pečující fyzické osobě nezbytný odpočinek.

Odlehčovací a aktivizační služby
Služba podle §44 o sociálních službách, dst. 1 obsahuje tyto
základní činnosti:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu
c) poskytnutí stravy, nebo pomoc při zajištění stravy
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
f) sociálně terapeutické činnosti
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Poskytnutí osobní asistence podle § 39 cit. zák.
1. Osoba má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon
z těchto základních činností při poskytování osobní asistence podle §
39 zákona o sociálních službách:
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně,
c) pomoc při zajištění stravy,
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání
osobních záležitostí.
2. Kromě činností uvedených v odst. 1 tohoto článku se Poskytovatel
zavazuje a je povinen poskytnout osobě na její požádání následující
fakultativní činnosti nad rámec základních činností podle odst. 1 tohoto
článku:
Pomoc s péčí o vlasy (stříhání, barvení, atd.).
Holení, manikúra, pedikúra (varianta u žen: líčení obličeje pomocí
přípravků dekorativní kosmetiky podle požadavků osoby).
Přeprava osoby podle jejích požadavků jejím vlastním osobním vozem
(varianta: osobním vozem provozovaným poskytovatelem).
Dne 5. 2. 2007 otevřelo Občanské sdružení Sportem proti barierám Český Ráj Stará Paka stacionář pro seniory a tělesně postižené spoluobčany potřebující různé asistenční sociální
služby. Stacionář působí v budově internátu gymnázia v N. Pace, prozatím každé
pondělí a čtvrtek od 13,00 hod. do 16,30
hod. V případě většího zájmu o tyto služby
bude provoz stacionáře a služeb rozšířen.
Na Vaše návštěvy a zájem o naše služby se
těší pracovníci občanského sdružení.
Služby pro imobilní občany a seniory se rozšiřují o drobné úkony v
domácnosti klienta. Pracovníka si můžete objednat na tel.: 774 493 470
vždy v pondělí, středa, pátek od 15.00 do 17.00 hod. a po dohodě s ním
vám přímo ve Vašem domově provede žádanou službu. Cena služby
bude dohodou a podle náročnosti.

Případní zájemci o tuto službu se mohou hlásit na telefon
SPB-CR: 493 798 123 ; 604 290 189. Na těchto číslech budou
poskytnuty podrobnější informace a osobní domluva.
Občanské sdružení Sportem proti bariérám – Český Ráj,
Stará Paka
Adresa: U Školky 488, 507 91 Stará Paka
tel.: +420 604 290 189, +420 493 798 123
E-mail.: pelikan.jan@atlas.cz,
Účet: u PS č. 208057401/0300
IČO: 270 31 161

VEŘEJNÉ PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Sportem proti barierám - Český Ráj veřejně děkuje všem koledníkům, vedoucím tříkrálových skupinek,
asistentům tříkrálové sbírky paní Romaně Mühlové, paní Marii
Kuželové, panu Pavlu Kalitovi a všem ostatním, kteří pomohli
s konáním Tříkrálové sbírky 2007. Děkuji také Vám všem,
kteří jste do sbírky přispěli, a tak pomohli potřebným. Byli jste
opravdu štědří.
Za vybrané peníze, to je 65% vybrané částky tedy cca 42 500 Kč
sdružení pořídí koupací vozík pro postižené, mobilní nájezdovou
plošinu pro vozíčkáře a madla do bezbarierových sociálních zařízení v prostorách našeho sdružení na internátě gymnázia v Nové
Pace. Ještě jednou děkujeme.
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POLICIE HLÁSÍ
VLOUPÁNÍ DO CHALUPY
Do jedné z rekreačních chalup v obci Karlov se vloupal od
konce roku 2006 do současné doby dosud neznámý pachatel.
Do obytného prostoru chalupy se dostal přes přilehlý přístavek,
kde následně vše prohledal. Nakonec z jednotlivých místností
odcizil svícny, vázy a další věci. Majitel vyčíslil škodu na částku
nejméně 16 tisíc korun. Po pachateli a odcizených věcech teď
pátrají policisté obvodního oddělení v Nové Pace.
TREST ZA DISTRIBUCI DROG MUŽE NEMINE
O škodlivosti drog a závislosti na nich toho bylo napsáno a řečeno
mnoho. Jen v loňském roce bylo na našem okrese zaevidováno
15 případů nedovolené výroby a distribuce psychotropních látek
a jedů. Jedním z pachatelů byl i třicetiletý muž z Hořic, který od
září 2004 do října loňského roku rozdal nebo prodal nejméně ve
316-ti případech 4 mladistvým a 2 dospělým osobám pervitin a
marihuanu v částce nejméně 100 tisíc korun. Vzhledem k tomu,
že nikde nepracoval, byly peníze z prodeje drog jeho jediným
příjmem. Pervitin nevyráběl, nýbrž ho nakupoval od svých náhodných známých a pak ho prodával dál. Celý jeho život byl
velice neuspořádaný, a tak nikoho nepřekvapilo, když se na konci
roku 2005 odstěhoval ze svého trvalého bydliště. Přespával u
svých známých a kamarádů. Jako “feťák” o sebe příliš nedbal a
vzhledem k tomu, že neměl ani velké nároky na bydlení, skončil
nakonec v jedné z řadových garáží v Hořicích. Svoji “klientelu”
získával různě. V některých případech se drogychtiví zájemci přihlásili sami a v dalších je zase kontaktoval on sám. Jako správný
dealer nepožadoval hned od nových zájemců peníze za “zboží”.
Ty po nich chtěl až po třetí nebo čtvrté dávce. Většinou pak za
každou z nich inkasoval 200 až 500 Kč. Mezi jeho odběratele
patřili i studenti, kteří však neměli žádný příjem. Peníze pak
sháněli, kde se dalo. Nezřídka i doma kradli rodičům starožitnosti
a další cenné věci, které mu pak za drogy dávali. Ten je obratem
ruky prodal v bazarech a zastavárnách. V několika případech
mu zaplatili i svým mobilním telefonem a doma potom rodičům
tvrdili, že ho ztratili. I když se mnozí o jeho osobě nelichotivě
vyjádřili, přesto se neštítili od něj drogy brát. Po jejich aplikaci
pak měli podivné stavy. Dobrá nálada střídala pocity smutku,
potili se, točila se jim hlava a neudrželi rovnováhu.
Policisté se tímto velice rozsáhlým případem podrobně zabývali
a muže nakonec obvinili z trestného činu nedovolené výroby a
držení omamných a psychotropních látek a jedů a ohrožování
výchovy mládeže, neboť drogy prodával i osobám, o kterých
věděl, že jim ještě není osmnáct let.
Podle trestního zákona mu za jeho jednání hrozí trest odnětí
svobody od 2 do 10 let. O jeho výši teď může přemýšlet ve
vazební věznici v Hradci Králové, kam ho poslal Okresní soud
v Jičíně.
Z OBÝVACÍHO POKOJE SE STALA LABORATOŘ
Závislostí se rozumí vše, co více či méně ovládá vůli člověka.
Nejtypičtější formou závislosti je závislost na drogách. A právě
té se bude týkat náš dnešní případ. Vše začalo před třemi lety,
kdy se sedmnáctiletá dívka seznámila s o čtyři roky starším klukem. Jediné, co je spojovalo, byla závislost na pervitinu. Sháněli
ho, kde se dalo, až si mladík obstaral návod, jak si doma drogu
vyrobit. Na podzim loňského roku, kdy si na Novopacku našli
společné bydlení, si muž zakoupil potřebné laboratorní vybavení, léky a další pomocný materiál. Pak už mu nic nebránilo
v tom, aby s výrobou začal. Obývací pokoj přestavěl na laboratoř a “varnu” zároveň. Vyrobenou drogu neprodával, ani ji
jinak nedistribuoval, ale měl ji pouze pro sebe a přítelkyni. Na
začátku ledna letošního roku se ovšem situace změnila. V té době
poskytli přístřeší svému, o několik let staršímu známému, který
byl rovněž na pervitinu závislý. A tak se okruh “konzumentů”

rozšířil na tři. Takto jim to vydrželo necelý měsíc, kdy se o
jejich činnost začala zajímat Policie ČR. Policisté pak u nich
doma zabavili laboratorní vybavení, léky a další věci, pomocí
kterých mladík “vařil” své téměř každodenní dávky. Všichni
tři pak shodně uvedli, že bezprostředně po aplikaci drogy měli
spousty energie, necítili žádnou únavu a byli velmi pracovití.
Otázkou ovšem je, kde pracovali, když ani jeden z nich nebyl
nikde zaměstnán. Peníze na živobytí a potažmo na výrobu drog
získávali prodejem nalezeného kovového odpadu.
I když drogy mladík nikomu neprodával, ale pouze je v několika případech dal zdarma své přítelkyni a známému, přesto se
dopustil trestného činu nedovolené výroby a držení omamných
a psychotropních látek a jedů, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na deset let.
KRÁDEŽ PENĚŽENKY
O svoji peněženku přišla v pátek 9. února starší žena v Nové Pace.
V odpoledních hodinách, kdy uhradila nákup v jedné z prodejen,
si uložila peněženku do kabelky. Až o tři dny později zjistila, že
peněženku nemá. Tu ji zřejmě odcizil dosud neznámý pachatel
ještě v obchodě nebo poté cestou domů. V peněžence měla kromě
finanční hotovosti a různých písemností i platební kartu a na
lístku vypsaný její číselný PIN kód. To ještě nebylo všechno.
Další nepříjemnost ji čekala v bance, kde se dozvěděla, že byl
z jejího účtu, právě pomocí odcizené platební karty proveden
výběr ve výši 15 tisíc korun. Případ šetří policisté obvodního
oddělení v Nové Pace.
Policisté upozorňují všechny majitele platebních karet, aby
byli více opatrní a nikdy si přímo na ně nebo na lístky vedle
nepoznamenávali jejich PIN kódy. Jen tak mohou předejít jejich
zneužití a potažmo odcizení finanční hotovosti. I když jsou na
tuto skutečnost majitelé karet při jejich přebírání upozorňováni,
přesto je ne všichni berou vážně.
KRÁDEŽ MOBILNÍCH TELEFONŮ
Hned dva mobilní telefony změnily ve středu 21. února své
majitele. K prvnímu případu došlo v odpoledních hodinách
v budově sokolovny v Nové Pace, kde dosud neznámý pachatel
odcizil během hodiny tělocviku z neuzamčené šatny z kapes
kalhot mobilní telefon Sony Ericsson černé barvy v hodnotě
7500 Kč a dále 600 Kč. Případ šetří policisté obvodního oddělení
v Nové Pace.
K druhému případu došlo v podvečerních hodinách pro změnu
v Jičíně, kde dosud neznámý pachatel vnikl do neuzamčené šatny
na jedné ze základních škol a zde z kapsy bundy odcizil mobilní
telefon Nokia N70, stříbrné barvy v hodnotě nejméně 8 tisíc
korun. Případ šetří policisté obvodního oddělení v Jičíně.
LOUPEŽNÉ PŘEPADENÍ
Rušno bylo na konci března večer v jedné z poboček sázkové
kanceláře v Nové Pace, v Krkonošské ulici. Kolem 19. hodiny
vběhl do prostoru pobočky neznámý muž se zakrytým obličejem
a s čepicí naraženou hluboko do očí. V ruce držel střelnou zbraň,
se kterou po celou dobu mířil na obsluhující ženu a přitom jí
něco říkal. Ta mu však přes přepážku vůbec nerozuměla a navíc
začala silně křičet o pomoc. Toho se zřejmě muž zalekl a raději z
místa utekl. Naštěstí obsluhující ženě nezpůsobil žádné zranění.
K jeho popisu uvedla, že byl ve věku kolem 20 let, asi 175 cm
vysoký, střední postavy, na sobě měl černé kalhoty “kapsáče”
a šedozelenou bundu do pasu.
Policie žádá občany, kteří by mohli sdělit jakoukoliv informaci
k osobě pachatele, aby tak učinili na linku tísňového volání 158,
nebo na telefonní číslo 974 533 101.
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VLOUPÁNÍ DO CHALUPY
Rekreační chaty a chalupy přitahují v tomto období stále více
zlodějů. O tom by mohla vyprávět i majitelka jedné z rekreačních
chalup ve Staré Pace. Do jejího venkovského sídla se totiž v době
od loňského listopadu, kdy zde byla naposledy, až do současné
doby vloupal dosud neznámý pachatel. Uvnitř vše nejdříve řádně
prohledal a poté z jednotlivých místností odcizil svářečku, elektrickou sekačku, starožitné hodiny, šicí stroj, keramiku a další
věci. Majitelka vyčíslila škodu na částku nejméně 37 tisíc korun.
Případ šetří policisté obvodního oddělení v Nové Pace.
ZLODĚJKA SE KE KRÁDEŽI PŘIZNALA
Do jedné z prodejen v Nové Pace se vydala v pondělí 5. března devětačtyřicetiletá žena z Náchoda, která si ovšem nepřišla
nakoupit, ale přišla krást. Z regálu v oddělení drogerie odcizila
několik sprchových gelů, které si porůznu uschovala do oděvu.
K její smůle si jí však všimla jedna z prodavaček, která ji před
odchodem z prodejny vyzvala, aby odcizené věci vrátila, což
žena udělala. I když škoda, kterou svým jednáním způsobila, byla
vyčíslena “pouze” na 472 korun, přesto se dopustila trestného
činu krádeže, neboť již byla v posledních třech letech za obdobnou
trestnou činnost pravomocně odsouzena. Z tohoto důvodu jí bylo
ještě téhož dne sděleno podezření z trestného činu krádeže, za
což jí hrozí trest odnětí svobody až na dva roky.
VLOUPÁNÍ DO BENZÍNOVÉ ČERPACÍ STANICE
Ve středu 7. března se vloupal dosud neznámý pachatel v časných
ranních hodinách do budovy benzínové čerpací stanice v Nové
Pace. Dovnitř se dostal oknem vedoucím do kanceláře, kde ze
skříně odcizil několik desítek kartonů cigaret různých značek a
doutníků. Majitel vyčíslil celkovou škodu na částku nejméně 61
tisíc korun. Po pachateli pátrají policisté Obvodního oddělení v
Nové Pace.
POŽÁR VOZIDEL A STAVEBNÍ BUŇKY V NOVÉ PACE
V neděli po půlnoci zapálil dosud neznámý pachatel v Nové Pace
v ulici K Hájku osobní motorové vozidlo Volkswagen Golf, které
bylo zaparkované na oploceném pozemku u jednoho z domů. Od
vozidla se poté vzňala vedle stojící stavební buňka a další osobní
motorové vozidlo Opel Kadett. Majitel vyčíslil celkovou škodu
na částku nejméně 256 tisíc korun. Po žháři teď pátrají policisté
Obvodního oddělení v Nové Pace.
KRÁDEŽ MOBILU
Ve čtvrtek 22. března navštívil v odpoledních hodinách jednadvacetiletý mladík ze Slovenska jednu z heren v Nové Pace.
Během návštěvy si všiml spícího hosta a vedle něho na stole
odloženého mobilního telefonu. Dlouho neváhal a telefon mu v
nestřeženém okamžiku odcizil. Dlouho se z něj však neradoval.
Hned druhý den mu policisté Obvodního oddělení v Nové Pace
sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání
trestného činu krádeže.
VLOUPÁNÍ DO REKREAČNÍ CHALUPY
Do rekreační chalupy v obci Zboží se vloupal od konce ledna do
současné doby dosud neznámý pachatel. Dovnitř se dostal oknem,
které nejdříve vypáčil a poté v kuchyni odcizil třílitrový skleněný
džbán. Následně objekt opustil zadními dveřmi, které si otevřel.
Majitel vyčíslil škodu na částku více jak jeden tisíc korun. Případ
šetří policisté Obvodního oddělení v Nové Pace.
DROGÁM NEPROPADAJÍ JEN TEENAGEŘI
Obstarat si návod na výrobu pervitinu není v současné době
vůbec těžké. A tak přibývá těch, kteří se jeho výrobou doma
zabývají. Není to výsada pouze mužů, ale začíná se rozšiřovat i
mezi ženami. Jednou z nich byla i dvaatřicetiletá žena z Hořic.

Pervitin si doma “vařila” pouze pro sebe a své známé. S jeho
výrobou se nijak netajila a tak, když se doma pustila do “vaření”,
vědělo o tom široké okolí. Zápach chemikálií byl totiž cítit po
celém domě. Přesto se jí podařilo od srpna do listopadu loňského
roku vyrobit nejméně ve 4 případech 4 g pervitinu. Poté se o její
činnosti dozvěděli policisté, kteří jí na základě příkazu soudce
Okresního soudu v Jičíně zabavili injekční stříkačky, nádoby s
chemikáliemi a další věci potřebné k výrobě drogy. Dalo by se
říci, že si již pak dala “pokoj”. Ale opak byl pravdou. Už tři dny
na to se pustila do další výroby. Do konce prosince tak nejméně
pětkrát vyrobila nezjištěné množství drogy. Ani v tomto případě
nedokázala výrobu utajit, a tak se policisté již podruhé v krátké
době vydali do jejího bytu. A opět měli co zabavovat. V dětském
pokoji například místo hraček našli několik rostlin marihuany.
Tentokrát však nezůstalo jenom u domovní prohlídky. Nenapravitelná “kuchařka” skočila v policejní cele a následně i ve
vazební věznici v Hradci Králové.
Tak skončil případ mladé ženy, maminky dvou dcer, která místo
toho, aby se starala o své děti, dala přednost raději drogám. Teď
může přemýšlet o tom, jaký trest jí za trestný čin nedovolené
výroby a držení omamných psychotropních látek a jedů soud
vyměří. Může dostat až pět let vězení.
nprap. Hana Klečalová vrchní inspektor v.r.
(tm) PČR OŘ Jičín

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
A STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
ZA ROK 2006
Tak jako v minulých letech lze bezpečnostní situaci v Nové
Pace a spravovaných obcích hodnotit jako klidnou a stabilizovanou. Z hlediska kriminální statistiky došlo v roce 2006
k poklesu počtu spáchaných trestných činů, tak jako v rámci
celého okresního ředitelství PČR Jičín. I nadále převládá
majetková trestná činnost, krádeže prosté, krádeže vloupáním, krádeže motorových vozidel a vloupání do motorových
vozidel. Skladba trestné činnosti v našem teritoriu se neliší
od jiných teritorií.
V souvislosti s novelizacemi trestního zákona a zákona
o provozu na pozemních komunikacích, které nabyly účinnosti 1. 7. 2006, došlo ke zpřísnění postihů za delikty spáchané v dopravě, došlo k zavedení bodového systému. Řízení
motorového vozidla bez příslušného řidičského oprávnění se
stalo trestným činem. Policisté OO PČR Nová Paka například
přistihli za druhé pololetí roku 2006 22 řidičů, kteří neměli
příslušné řidičské oprávnění při řízení motorového vozidla.
Tyto případy byly zpracovány ve zkráceném přípravném
řízení a během několika dnů předány státnímu zástupci k
podání návrhu na potrestání soudem.
Stav veřejného pořádku je na přijatelné úrovni, nebylo zaznamenáno jeho závažné porušení.
Na závěr bych chtěl poděkovat obecnímu úřadu za
spolupráci.
komisař npor. Bc Jan Šťastný
vedoucí oddělení
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POŽÁRNÍ OCHRANA
A JINÉ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI

PROJEKT
“KRKONOŠE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ”
Na ZŠ Komenského v Nové Pace se s nástupem nového roku realizuje nový projekt s názvem “Krkonoše
vnitřní a vnější”. Projekt má silné zázemí, je podporován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Hlavním koordinátorem projektu je Středisko ekologické výchovy SEVER v Maršově, partnery
projektu jsou Správa KRNAP a královéhradecký kraj,
dotaci z prostředků ESF poskytlo MŠMT.
ZŠ Komenského je jednou z jedenácti škol z Krkonoš
a Podkrkonoší. Z těch nejvzdálenějších se zapojili učitelé a děti ze Dvora Králové a z Úpice.
Celý projekt je dobře nastavený – je složen z časových
úseků s vymezenými úkoly pro mladé i starší badatele ze škol. Aktivity jsou určené nejen pro některé
vyučovací předměty, ale také využívají volného času
dětí i dospělých.
A v čem spočívá?
Podle starých fotografií, pohledů, obrazů se vyhledávají místa vzniku snímků. Na nich se pořídí snímky
nové, které ukazují dnešní stav. Vzniknou tak dvojice,
ale někdy i trojice fotografií, které ukazují danou lokalitu v běhu času. Práce není místně omezena, je do
ní zahrnuto Novopacko se všemi obcemi.
Bude mít také široké využití – Novopacko by se mělo
představit zájemcům z celé republiky i z Evropy jako
místo, kde se dobře žije.
A právě tady prosím Vás, spoluobčany, o případnou
pomoc: máte-li ve své sbírce starých pohlednic, fotografií atd. ty, které jsou zajímavé místem, časem,
událostí, příběhem, bylo by pěkné, kdybyste nám je
mohli na krátkou dobu zapůjčit. My je oskenujeme
a v pořádku vrátíme.
Vítáme i příběhy a události psané, vázané k nějakému
místu. Také jsme mysleli na zachycení některých dřívějších událostí amatérskými záběry z kamer – třeba
jak parní lokomotiva jede přes staropacký viadukt,
provoz na silnici, stavba nějaké budovy, slavnost
atd.
Vše vítáme, každou maličkost. Zapůjčíte-li nám laskavě všechny tyto materiály, pak je prosím doneste
do Místní knihovny ve Staré Pace paní Haně Hylmarové.
Děkujeme předem za ochotu. O projektu Vás budeme
dále informovat.
Mgr. Ivona Hykyšová

Vloni přesně v tuto dobu nás sužovaly povodně. Nezaškodí,
když si připomene základní pravidla ochrany osob a majetku,
nikdy člověk neví, kdy se mu to bude hodit. Je potřeba být
stále připraven na všechno, v dnešní době extrémního počasí
nikdo neví, co nás čeká.
Ochrana před povodní:
vytipujeme si bezpečné místo, které nebude zaplaveno
vodou
připravit pytle s pískem na utěsnění nízko položených
oken a dveří
připravit si potraviny a pitnou vodu na 2-3 dny
vlastníme-li automobil, připravíme jej k použití na bezpečném místě
upevníme věci, které by mohla odnést voda
připravit k evakuaci zvířata
připravit si evakuační zavazadlo
Při povodni:
opustit ohrožený prostor
v případě evakuace dodržet zásady pro opuštění domu
/vypnout el. proud/
je-li nedostatek času, okamžitě se přesunout na vytipované
místo, které nebude zaplaveno vodou
Po povodni:
necháme si zkontrolovat stav obydlí /statika objektu, rozvody energií, vody, kanalizace/
zlikvidovat uhynulé zvířectvo, zlikvidovat potraviny, které
byly zasaženy vodou
EVAKUAČNÍ ZAVAZADLO
použijeme batoh, větší tašku nebo kufr, které označíme
jménem a adresou
základní potraviny /konzervy, chléb a pitnou vodu/
léky, které užíváme
předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor
osobní doklady, peníze, cennosti a pojistné smlouvy
svítilnu, přenosné rádio, rezervní baterie
toaletní a hygienické potřeby
náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, přikrývku
kapesní nůž, zápalky, šití apod.

Vypalování trávy
Nejčastější příčinou požárů trávy je nedbalost lidí při pálení
odpadu z přípravy zemědělských ploch a zahrádek na jaro.
Při pálení odpadu ze zahrad je nutné ohniště ohraničit kameny,
případně pruhem holé zeminy. Je třeba mít neustále po ruce
zdroj vody, lopatu či jiné jednoduché hasební prostředky na
uhašení plamenů.
Při silnějším větru je třeba pálení odpadu ihned ukončit
a ohniště důkladně prolít vodou.
Plošné vypalování trávy je mimo jiné zakázáno zákonem
č.133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů. Například § 17, odstavec 3 písmeno f.
V případě závažného ohrožení života nebo majetku volejte
telefonní číslo 150, pokud toto číslo není dostupné, potom
teprve číslo 112.
velitel okrsku SDH Stará Paka, člen odborné rady velitelů
OSH ČMS Jičín Karel Rail
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SPORT
TJ SOKOL STARÁ PAKA - KOPANÁ

Fotbalové jaro klepe na dveře, hřiště osychají a zimní přípravy fotbalistů
vrcholí. Jak probíhaly ve Staré Pace, nám sdělil Oldřich Vrabec - předseda oddílu kopané. Věříme, že zimní příprava přinesla jednotlivým
mužstvům sílu nejen fyzickou, ale i psychickou a tyto budou zúročeny
v mistrovských utkáních tak, jak si jednotliví trenéři, vedoucí družstev
a funkcionáři předsevzali. Jednotlivé příspěvky zpracoval Jiří Knap

PŘÍPRAVKA v “zimní přestávce”

Přípravka fotbalistů Sokola Stará Paka (děti narozené 1996-2000)
má celkem 15 chlapců a 4 dívky. Po podzimní části OP jsme sice na
předposledním místě, ale v jarní části chceme dosáhnout mnohem lepších výsledků a posunout se ke středu tabulky. Před začátkem sezóny
odešlo 9 hráčů, kteří tvořili z větší části kolektiv, který obsadil skvělé
3. místo v loňském ročníku OP. Na konci června a v průběhu podzimu
přišlo 8 nových chlapců a dívek a i to byl jeden z důvodů, proč se nám
herně a výsledkově tolik nedařilo. Prohráli jsme sice 10 utkání, ale v
5 zápasech pouze o branku. V zimní přestávce jsme se chtěli zaměřit
na práci s míčem (zpracování, přihrávky, hra jeden na jednoho apod.).
Od listopadu do března máme tréninky 2x týdně v tělocvičně místní
ZŠ. Docházka dětí je výborná a chuť se něco naučit také. Zpestřením
tréninků bylo 5 turnajů. 2 byly pro ročník 96 a mladší. Většinu mužstva
tvořili hráči ročníku 98, a tak poslední místo na obou turnajích nás ani
tak nemrzelo. Vždyť se jednalo hlavně o získávání zkušeností. Další 3
turnaje byly pro kategorii 98 a mladší. Tady už bylo umístění mnohem
lepší, postupně jsme obsadili 7. místo, 2. místo (Vrabec M. nejlepší
střelec turnaje) a na posledním turnaji sice poslední 5. místo, ale uhráli
jsme bod s přípravkou Jablonce 97 0:0 a hráli 1:1 s přípravkou Semil a
pouze o gól prohráli s AFK Slavoj Podolí. Na těchto turnajích si všichni
vyzkoušeli, že se něco naučili. A to je vlastně účelem, aby měli chuť do
trénování, hry a chtěli dosáhnout co nejlepších výsledků.
Trenéři přípravky Mach M. a Dyntr J.

Zimní přípravné období 2006/7 – žáci – TJ Sokol St. Paka

Zimní příprava žáků začala po měsíční prosincové přestávce. Žáci si
mohli dostatečně odpočinout a připravit se na zimní trénování. Plán
přípravy byl od trenéra a vedoucího mužstva vyhodnocen a přednesen
všem klukům, kteří byli smířeni a připraveni účastnit se. Konečně přišel
leden a začalo se trénovat, což nám bylo umožněno 2 - 3x týdně po
1 hodině v tělocvičně základní školy, dále jsme využívali skvělé tréninkové podmínky v areálu “sokolák” na umělém trávníku.
Předchozí podzimní část sezóny nám ukázala všechny klady, ale také
zápory, které bychom měli zlepšit a zdokonalit. Zimní příprava očima
trenéra měla být zaměřena zejména na konkrétní věci, které jistě k fotbalu
patří, posílení a větší soustředěnost celého kolektivu (mužstva), potřebu
jít více za svou věcí, více sportovní morálky a celkového herního chtíče.
To byl hlavní úkol, který si sám trenér dal. Další se týkal jen a jen samotného tréninku a zlepšování kvality hry. U žáků byl kladen důraz na
různá pohybová a koordinační cvičení. Klukům chyběla větší různorodá
cvičební gymnastická průprava a hlavně chuť. Postupně se nám podařilo
tyto nedostatky odstranit nebo alespoň zlepšit. Také hráčům se to začalo
líbit a více se snažili. Postupné a častější přidávání míče do všech cviků
a her vylepšovalo celkové schopnosti hráčů žákovského týmu.
Bohužel přišlo také zklamání, když tři hráči odmítli pokračovat v tréninku a raději začali hledat výmluvy nebo “uklidnění” v ulicích Staré
Paky. Přesto se pokračovalo dál a trenér soustředil všechny síly na další
posílení mužstva jinými hráči (hostující, mladší přípravka), což vneslo
další zpestření do tréninkového procesu. Vše se opět obrátilo k lepšímu
a kluci pochopili, že bez tréninku a občasné oběti nic nejde a více se do
příprav zakousli. Přišli noví hráči, kteří se úspěšně začlenili do kolektivu
a určitě přinesou do mužstva novou pohodu a doufáme, že i herní kvalitu.
V tomto čase příprava stále probíhá. Blíží se první přátelská utkání. Ta
ukáží jak naše slabiny, chyby, tak i to, co se kluci přes zimu naučili.
Trenér a vedoucí mužstva žáků společně s výborem oddílu věří, že se
kluci ještě více zapálí do tréninků. V tomto pro fotbalisty nepopulárním
zimním období je potřebné nasbírat množství herního kapitálu a fyzických i psychických sil. Jarní část se kvapem blíží, a proto jistě chceme
být na další těžká mistrovská utkání dobře připraveni. Trenér a všichni
žáci se snaží. Prosím snažte se i Vy, DIVÁCI!
Sportu zdar a fotbalu zvláště.
Dlabola Jaroslav, Dlabola Josef ml.

Zimní příprava - Dorost - TJ Sokol Stará Paka

Po ukončení podzimní sezóny, ve které skončilo družstvo dorostu
na 3. místě 3 body za prvním, se zimní příprava rozeběhla naplno až
počátkem roku 2007. Tréninky probíhaly 3x týdně s využitím zázemí
obecního sportovního areálu a zejména kabin. Příprava byla vedena
hlavně s ohledem na nabírání fyzické kondice. Dvojice trenérů Horák
– Šec měla k dispozici poměrně široký a stabilní kádr, který nedoznal
během zimy žádných změn.
První přípravný zápas byl sehrán až 10. 3. v Kopidlně s místním dorostem a naši utrpěli poměrně vysokou porážku 6:2. Svou daň si jistě
vybral nerovný terén a stoprocentně i nerozehranost našich kluků po
náročné fyzické přípravě.
Druhý zápas byl odehrán v Sobotce 17. 3. a úroveň hry už mohla trenéry
uspokojit, hlavně druhý poločas, kde naši svým pohybem sobotecké
dorostence přehrávali.
Poslední přípravný zápas bude sehrán 24. 3. v Dětenicích a pak už se
můžeme těšit na začátek jarní sezóny, v které bychom rádi viděli naše
kluky v čele tabulky soutěže.
trenéři: V. Horák, J. Šec

Zimní příprava Stará Paka A

Staropačtí fotbalisté nezapomněli na to, jak vrtkavá je sportovní štěstěna a po zdařilé podzimní části družstev mužů i dorostu šli naplno do
přípravy na jarní část mistrovských soutěží.
Zimní příprava byla zahájena v druhé polovině měsíce ledna. Do
přípravy se zapojilo 18 hráčů včetně nových posil. Z Jaroměře přišli
brankař Huňák, obránce Kašajík a středoplolař Bano. Z Lomnice N/Pop.
talentovaný dorostenec Vrábel a z dorostu přešel Jan Bil. Dále naše
mužstvo posílili Sedláček a Vokřínek. Příprava probíhala v domácích
podmínkách s využitím umělého hřiště na “sokoláku” (které mimo jiné
využila i další mužstva z našeho kraje) a v místním terénu. Škoda jen
přístupu některých hráčů k tréninkům, několikrát se stalo, že musel
být trénink zrušen z důvodu malé účasti, což je škoda, protože fotbal
je sport náročný na fyzickou kondici a to bohužel bez trénování nejde.
Zčásti je to ovšem také zapříčiněno hráči, kteří dojíždějí a nebo jejich
pracovními povinnostmi.
Přípravné zápasy “A” mužstvo zahájilo skvělým vítězstvím v Jičíně
1:0 na umělém hřišti proti “A” mužstvu Jičína.
Mužstvo se zúčastnilo zimního turnaje hraného na umělém hřišti v Železném Brodě, kde sehrálo 7 utkání s mužstvy z vyšších soutěží, což bylo
určitě přínosem. Stará Paka nakonec obsadila po dobrých výsledcích
celkové 3. místo! O výsledcích turnaje píšeme samostatně níže.
Dalším přípravným utkáním byl zápas proti mužstvu Nového Bydžova
B, hraný v netradičním čase od 8 hod. v Chudonicích na umělé trávě
dne 24. 3. 2007. V prvním poločase naši hráči špatně plnili defenzivní
činnost, a tak umožnili soupeři vstřelit dvě branky do naší sítě. V druhém
poločase se obranná činnost zlepšila společně s hrou v útoku, a tak celé
utkání skončilo výsledkem 6:2 pro naše mužstvo. Na brankách se podíleli
tito hráči – Vrábel, Vokřínek, Dufek, Dlabola, Tichý 2x.

Zimní turnaj mužů v Železném Brodě
1. kolo:
27. 1.

Ž. Brod - Mírová

9:3

18. 3. Košťálov - V. Hamry

2:2

27. 1.

Pěnčín B - St. Paka

0:8

27. 1.

Sobotka - Klášter

4:0

3. 2. St. Paka - Sobotka

4:3

3. 2.

Mírová - Klášter

3:1

3. 2. Košťálov - Ž. Brod

3:3

3. 2. V. Hamry - Pěnčín B

2. kolo:
8:2

3. kolo:
10. 2. Pěnčín B - Ž. Brod

1:12

10. 2. Sobotka - V. Hamry

2:3

10. 2. Košťálov - Mírová

4:2

10. 2. Klášter - St. Paka

4:1

17. 2. V. Hamry - Klášter

2:3

17. 2. Ž. Brod - Sobotka

8:4

17. 2.

2:3

17. 2. Košťálov - Pěnčín B

10:1

4. kolo:
Mírová - St. Paka

16

Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka
pořádá
30. ročník přespolního běhu

STAROPACKÝ HORSKÝ KROS 2007
Termín:

Sobota 21. dubna 2007

Místo:

Stará Paka, lyžařské zimní středisko.
Staropacká hora (u lyžařských vleků)

Přihlášky:

Osobně v den závodu v lyžařské klubovně. Od 8:00 hod. do 9:15 hod.

Startovné:

Dorost 10 Kč

Odměny:

První tři v každé kategorii obdrží věcnou
cenu a upomínkový diplom
Za překonání traťového rekordu z roku
1996, který drží Roman Skalský časem
13:47 minut, je vypsána prémie ve výši
500 Kč.

Upozornění:

Dospělí 30 Kč

Doprovod rodičů je dovolen pouze u dětí
narozených v roce 2006

Tratě, kategorie a startovní časy:
Od 9:30 hodin postupně navazují starty:
mlíčňáci

2003 a mladší

50 m

předškolní děti

2001 - 2002

150 m

mini žákyně

1999 - 2000

300 m

mini žáci

1999 - 2000

300 m

nejmladší žákyně

1996 - 1998

600 m

nejmladší žáci

1996 - 1998

800 m

mladší žákyně

1994 - 1995

800 m

mladší žáci

1994 - 1995

1000 m

starší žákyně

1992 - 1993

1000 m

starší žáci

1992 - 1993

1500 m

dorostenky

1990 - 1991

1500 m

ženy

1989 a starší

2000 m

V 11:00 hodin start hlavního závodu:
dorostenci

1990 - 1991

3800 m

muži

1989 - 1968

3800 m

veteráni 40

1967 - 1958

3800 m

veteráni 50

1957 - 1948

3800 m

veteráni60

1947 - 1938

3800 m

veteráni 70

1937 a starší

3800 m

Běhy do 2 000 m budou odstartovány plynule za sebou, po
doběhu předchozí kategorie. Tratě jsou vedeny po měkkých
lesních cestách. Barevné značení a plánek tratí budou vyvěšeny
v místě závodu. Závodí se podle pravidel atletiky pro běhy
mimo dráhu. Závod je veřejný, přístupný registrovaným i neregistrovaným závodníkům. Doporučujeme lékařskou prohlídku.
Po doběhu bude pro závodníky zajištěno občerstvení.

Pokračování z předchozí strany
5. kolo:
3:6

24. 2. Sobotka – Košťálov

2:2

1:5

24. 2. St. Paka - V. Hamry

2:2

3. 3. Košťálov - Klášter

6:2

3. 3. Ž. Brod - St. Paka

2:6

3. 3. V. Hamry - Mírová

6:1

3. 3. Sobotka - Pěnčín B

1:1

24. 2.

Pěnčín B - Mírová

24. 2. Klášter - Ž. Brod
6. kolo:

7. kolo:
10. 3. St. Paka - Košťálov

2:4

10. 3. Klášter - Pěnčín B

4:1

10. 3. Sobotka - Mírová

5:1

10. 3. Ž. Brod - V. Hamry

3:2

Konečná tabulka 2. ročníku ”UMT Železný Brod” mužů
1. FK Železný Brod

511

42:20

16

2. TJ Košťálov

430

31:14

15

3. Sokol Stará Paka

412

26:17

13

4. TJ Velké Hamry

322

26:15

11

5. Klášter nad Jizerou

305

15:22

9

6. SK Sobotka

224

21:20

8

7. Mírová p. Kozákovem

206

18:31

6

8. FC Pěnčín B

017

9:49

1

Zimní přípravu dokončí mužstvo Staré Paky zápasem se Sobotkou 1. 4. od 15.00 hod již v plné sestavě a tréninkovými
jednotkami na travnaté ploše. První mistrovské utkaní sehrají
naši 7. 4. v Lužanech, a tak věříme, že důležitý vstup do jarních
bojů okresního přeboru se vydaří na 100% a mužstvo si splní
vysněný cíl. Tím je postup do krajské B třídy.
trenér J. Drusan
Zpracoval O. Vrabec
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