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ZDARMA

Krásné a pohodové prožití velikonočních svátků - svátků jara
přeje
Obecní úřad
Věra Hlostová,
starostka
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USNESENÍ
z 18. veřejného zasedání konaného dne 19. 2. 2009
ZO schvaluje:
1) Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, doplněný o body:
5h) obec + NADOZ – oprava mostu v Ústí u Staré Paky
15) ZŠ
a) výsledek hospodaření za rok 2008
b) odpisový plán
16) MŠ
a) výsledek hospodaření za rok 2008
b) převod zlepšeného hospodářského výsledku
17) Výsledek hospodaření za rok 2008 – zisk na Hospodářské
činnosti
2) Ověřovatele zápisu z 18. veř. zasedání p. Petra Kohúta
3) Návrhovou komisi ve složení pan Oldřich Vrabec a Štefan
Válek
4) Dodatek č. 2 ke smlouvě o obstarání věci ze dne 9. 6. 2008
uzavřené mezi Františkem Grohem a Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
5) Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu energetického vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti
mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
6) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Ing. Oldřichem
Makovičkou na technickou pomoc při zajišťování stavby
“Vodovod Roškopov”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
7) Smlouvu o podmínkách uzavření budoucí kupní smlouvy a o
spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení
mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o., Hradec Králové.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
8) Smlouvu o budoucí smlouvě a zřízení věcného břemene a
souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Stará Paka a VČP
Net, s.r.o. Hradec Králové, akce “RMSNTL Stará Paka – ul.
Revoluční – III. etapa”.
Zodpovídá: starosta
Termín:28. 2. 2009
9) Uzavírání smluv o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z podnikatelské sféry mezi Obcí Stará Paka a
podnikajícími subjekty na území obce Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
10) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ,
s.r.o. na opravu mostu v Ústí u Staré Paky.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
11) Prodej bytové jednotky č. 184/6 ve Staré Pace o výměře
103,06 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech
budovy 10306/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku
st. p. 201/2 ve výši 10306/52475 panu Františku Grohovi za
cenu 391 000,-Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
12) Prodej bytové jednotky č. 184/4 ve Staré Pace o výměře
73,61 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech
budovy 7361/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku
st. p. 201/2 ve výši 7361/52475 panu Františku Grohovi za
cenu 357 000,-Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
13) Prodej pozemků parc. č. 34 o výměře 471 m2, parc. č. 35 o
výměře 370 m2 a parc. č. 36/1 o výměře 200 m2 vše v k.ú.
Stará Paka paní Janě Menčíkové za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 3. 2009
14) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 195/3 o výměře 801 m2
v k.ú. Roškopov od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových.
Zodpovídá: starosta
Termín: v závislosti na UZSVM

15) Koupi pozemku parc. č. 1521 o výměře 74 m2 v k.ú. Stará
Paka od Správy železniční dopravní cesty, státní organizace,
Hradec Králové za tržní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: v závislosti na SŽDC
16) Směrnici Obce Stará Paka k provádění kontroly práce neschopných v prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: neprodleně
17) Přijetí 3 pracovníků od Úřadu práce na veřejně prospěšné
práce na období 1. 4. 2009 – 31. 10. 2009.
Zodpovídá: starosta
Termín: od 1. 4. 2009
18) Zástupce na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jičín dne 24. 4.
2009 pana Jiřího Knapa
Zodpovídá: ZO
Termín: 24. 4. 2009
19) Dotace společenským organizacím ve výši:
Sokol Roškopov
10 000,-Kč
Římskokatolická farnost Nová Paka
26 000,-Kč
SDH Roškopov
6 000,-Kč
ČKS- zák. kyn. org. Stará Paka
10 000,-Kč
Jezdecké a kynologické sdružení St. Paka
10 000,-Kč
Open Art Nová Paka
10 000,-Kč
AVZO Roškopov
10 000,-Kč
Český svaz včelařů ZO Nová Paka
5 000,-Kč
o.s. Sportem proti bariérám-Český ráj
10 000,-Kč
Svaz důchodců Č.R. ZO Nová Paka
10 000,-Kč
SDH Ústí u Staré Paky
10 000,-Kč
TJ Sokol Stará Paka
200 000,-Kč
TJ Sokol Ústí u Staré Paky
15 000,- Kč
SDH Brdo
3 500,- Kč
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: 31. 3. 2009
20) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva vyplácené
poprvé za měsíc únor 2009 ve výši 1300,-Kč předsedům
výborů a 1060,- Kč členům výborů.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: 31. 3. 2009
21) Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok
2009.
Zodpovídá: hl. účetní, starosta
Termín: 28. 2. 2009
21) Výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ Stará Paka za rok
2008 ve výši 35 564,29 Kč a převod částky 17 500,- Kč do
fondu odměn a částky 18 064,29 Kč do rezervního fondu.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
22) Odpisový plán Masarykovy Základní školy Stará Paka na
rok 2009.
Zodpovídá: ZO, ředitel ZŠ
Termín: 31. 12. 2009
23) Výsledek hospodaření Mateřské školy Stará Paka ve výši
42 748,64 Kč a převod částky 34 198,64 Kč do rezervního
fondu a částky 8 550,- Kč do fondu odměn.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
25) Výsledek hospodaření Hospodářské činnosti obce Stará Paka
za rok 2008 ve výši 30 725,32 Kč a převod této částky na
účet 932 – nerozdělený zisk.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
26) Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci typového projektu CzechPOINT a záměr obce Stará Paka zavést
v obci místní pracoviště CzechPOINT.
Zodpovídá: starosta
Termín: do 31. 3. 2009

ZO bere na vědomí:

1) Kontrolu usnesení z 17. veřejného zasedání ZO.
2) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku ve formě peněžitého daru na podporu předmětu podnikatelské činnosti
žadatele pekařství Bohemia s.r.o.
3) Zprávu paní starostky o činnosti obce za rok 2008.
4) Rozbor hospodaření obce Stará Paka za rok 2008.
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5) Rozbor hospodaření sociálního fondu obce Stará Paka za
rok 2008.
6) Stanovisko obce Stará Paka k redukci stavebních úřadů.
7) Informaci paní starostky o přípravě realizace vybudování
vodovodu v Roškopově – severovýchodní část.
8) Informaci pana místostarosty o stavu žádosti o dotaci z ROP
na bezdrátový rozhlas, vybudování altánu na hřišti “Sokolák”, výstavbě volejbalového hřiště v Ústí a nové hasičské
siréně ve Staré Pace.
9) Informaci paní starostky o zrušení veřejného telefonního
automatu v Ústí u Staré Paky.
10) Zprávu paní starostky o provedené kontrole Krajské hygienické stanice v Mateřské škole Staré Paka.
11) Informaci pana místostarosty o odpadech za rok 2008.
12) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ Stará Paka pana Mgr.
Antoše o rekonstrukci objektu čp. 20.
13) Připomínky zastupitelů obce k zimní údržbě.

ZO ukládá

1) Starostce vstoupit v jednání s firmou pekařství Bohemia
s.r.o. ohledně finančního příspěvku na jejich činnost.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2009
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce
Stará Paka

Zpráva o činnosti obce
Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok 2008
Plán činnosti obce Stará Paka pro rok 2008 byl hlavním podkladem pro náplň práce zastupitelstva a vedení obce.
Hlavním bodem pro rok 2008 byla akce dokončení plynofikace
v ul. J. Brože o celkovém objemu 1 000 000,- Kč. Zde došlo
k rozšíření o 4 přípojky a asi 70 m plynovodu.Tato akce byla
úspěšně dokončena a zkolaudována.
Tak jako vloni pokračovalo i zbezprašnění místních komunikací dle plánu. Místní cesta na hřbitov v Ústí je zčásti z živičného
povrchu a od Řehořových na samotný hřbitov pak z drobných
kamínků. Na tomto hřbitově byl i kompletně vyměněn plot
včetně brány.
Mimořádně byla opravena cesta v Karlově za téměř třetinového
podílu majitele objektu, který zde má trvalý pobyt.
Parkoviště u základní školy v plánu činnosti na rok 2008 nebylo. ZŠ však žádala o vyřešení tohoto problému už od roku 2004,
a proto bylo vybudováno parkoviště pro 8 aut v celkové hodnotě 370 000,-Kč. Na tento rok bylo počítáno ve škole s výměnou
oken v případě dosažení státní dotace. To se však nepodařilo, a
tak tento úkol zůstává v plánu činnosti i pro příští rok.
Dalším nenaplněným bodem plánu činnosti byla rekonstrukce
veřejného osvětlení v ul. J. Brože a U Splavu. ČEZ, ačkoliv přislíbil opravu havarijního stavu el.vedení, svůj slib nenaplnil, a
tak projektová dokumentace na tuto rekonstrukci je připravena
na obecním úřadě.
Po zimním období došlo k sesuvu dvou lávek přes Rokytku
“V Olšičkách” a přes Olešku v Roškopově. Z bezpečnostních
důvodů musely být lávky opraveny v co nejkratším termínu.
Podařilo se to nákladem 210 000,-Kč a 288 000,-Kč a v dubnu
lávky sloužily již svému účelu.
Vodovod Roškopov, jehož realizace je naplánována na rok
2009, má již svou projekt. dokumentaci a v současné době je
v běhu územní řízení a připravováno stavební řízení. Na tuto
akci se obec pokusí získat finance z Královéhradeckého kraje.

Také bod dětské hřiště na Brdě se podařilo splnit. Zde byly
použity prostředky ze svazku Novopacka, jehož je obec Stará
Paka členem.
Bod oprava památek – křížek v Karlově se již skví také v plné
kráse.
Další bod plánu činnosti – údržba obce + veřejná zeleň byl
plněn dle potřeb obce a občanů v průběhu celého roku.V dubnu byla pracovní četa obce doplněna o tři pracovníky z úřadu
práce, a tak mohlo dojít mimo sezónní sekání trávy i k drobným
opravám či úpravám např. nového plotu právě na hřbitově v Ústí nebo oprava rozbitého hydrantu, či oprava zábradlí u mostku
v Ústí a dalším jiným drobným pracem.
O veřejné osvětlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše
obec včetně místních částí mohla být osvětlena, byla vynaložena částka více než 500 000,-Kč. V závěru roku pak dosloužilo
zařízení multicar se žebříkem pro opravu veřejného osvětlení a
musela být zakoupena repasovaná multicara za 370 000,-Kč.
Nad rámec plánu byly vyměněny 3 staré autobusové zastávky
v místní části Brdo a ve Staré Pace. Toto se podařilo proto, že
obec Stará Paka je součástí Lázeňského mikroregionu, přes
který plynula částka 72 000,-Kč do naší kasy a sponzorům na
Brdě, kteří si zhotovili autobusovou zastávku novou a stávající
byla přesunuta do Zápřičnice. Z dalších drobných akcí uvedu
již jen pár těch významnějších jako je: vymalování č.p. 183,
rekonstrukce bytu v č.p. 183,oprava dvou bran na kat. hřbitov a
čsl. hřbitově, osazení hřbitovů novými vývěskami, oprava cesty
do chatové oblasti a jiné.
Královéhradecký kraj přispěl ke zkvalitnění života našich
obyvatel opravou silnice III. třídy z Brda do Krsmole, kde
vynaložil částku kolem 15 mil. Kč, a byla dokončena oprava
mostu ve Staré Pace na křižovatce do Roškopova a Karlova
nákladem kolem 10 mil. Kč. Firma RWE v současné době provádí druhou etapu plynofikace z nízkotlaku na středotlak, a tak
je průjezdnost naší obcí omezena. Po dokončení této akce bude
následovat ještě rozkopání této komunikace II. třídy z důvodů
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rekonstrukce kanalizace a pak už budeme podávat žádosti na
Krajský úřad Král. kraje o opravu této komunikace.
Bodem, který není plánován v činnosti obce, ale je s ním vždy
při tvorbě rozpočtu počítáno, je poskytování péče o naše seniory. Zde bych chtěla připomenout, že v současné době funguje
na území naší obce, to znamená i v jejích místních částech,
dovážka obědů, kterou v současné době využívá 23 občanů. Na
tuto činnost je každoročně v rozpočtu rezervovaná částka kolem 170 000,-Kč. Na základě smlouvy mezi městem Nová Paka
a naší obcí o spoluúčasti při financování soc. služeb přispíváme
také na pobyt dvou seniorů umístěných v Ústavu soc. služeb
v Nové Pace každoročně částkou 13 tisíc na osobu.
Neméně důležitá a až téměř mravenčí práce, které se laicky říká
“papírování”, ale je nezbytná pro chod obce a celého obecního
úřadu, je řádná správa obecního majetku. Tato správa byla vykonávána v průběhu celého roku třeba tím, že byly provedeny
veškeré revize plynového a el. zařízení obce, revize komínů a
veř. osvětlení. Dále probíhalo v průběhu celého roku narovnání majetkových vztahů, kde se podařilo koupí, prodejem a
nájmem nemovitostí více než 40 těchto věcí napravit tak, jak si
to žádal audit Královéhradeckého kraje.Také byla dokončena
pasportizace veř. osvětlení a zmapování umístění veškerých
hydrantů ve všech částí obce.
Naše celá obec žije také kulturním životem. Vždy s příchodem
nového roku spolky, které působí na území obce, tj. SDH, Sokol, fotbalisté a sportovci, pořádají pro své příznivce plesy.Tak
tomu bylo i v období od ledna do března, kdy tyto organizace a
spolky uspořádaly 6 plesů.
Vlastně celý rok naplňovaly přípravy na oslavy 650 let první
písemné zmínky v obci Stará Paka. Hlavní vyvrcholení těchto
oslav bylo 24. 5. a pak za týden 31. 5. s bohatým programem.
Akce v rámci oslav začaly již v únoru a poslední akcí byl
25. 12. vánoční turnaj neregistrovaných ve stolním tenise. Také
Roškopov slavil v tomto roce hned 3 výročí. 630 let od první
zmínky obce Roškopov, 110 let založení SDH a 90 let od založení Sokola. Tato oslava se uskutečnila 21. 6. ke všeobecné
spokojenosti všech zúčastněných. Obě tyto akce byly uspořádány za masivní spoluúčasti mnoha sponzorů, kterým ještě jednou
obec Stará Paka děkuje. Na Brdě již tradičně proběhl v květnu
sjezd rodáků a v prosinci byly pozvány do KD na Brdě děti, aby
shlédly předvánoční představení.
V září se konala další mimořádná akce, a sice udělení čestného
občanství obce Stará Paka panu Jiřímu Rybovi.
Další kulturní činnosti jsou pořádány v naší knihovně pod vedením paní Hany Hylmarové. Zde probíhají v průběhu celého
roku různé besedy, semináře a poučné přednášky. V roce 2008
bylo těchto akcí celkem 17.
Pro sportovní vyžití mohou příznivci sportu používat areál sokolského hřiště, které spravuje správce obecního úřadu.
Obec Stará Paka má zřízeny 2 příspěvkové organizace, a sice
MŠ a ZŠ.
Konkurz na ředitele ZŠ proběhl již v roce 2007 a od října 2007
máme nového pana ředitele Mgr. Pavla Antoše. Další konkurz
na ředitele MŠ byl vypsán v červnu 2008 v souvislosti s uvažovaným odchodem dosavadní ředitelky paní Ptáčkové do starobního důchodu a současná ředitelka paní Typltová je jmenována
do funkce od 1. 1. 2009.
Součástí obecní úřadu je přenesená působnost výkonu státní
správy na stavebním úřadě a na úseku evidence obyvatel. Od
ledna 2008 nastoupil do funkce referenta stavebního úřadu pan
Jiří Dlabola, který se musel podrobit zkoušce zvláštní odborné
způsobilosti k výkonu práce na stavebním úřadě. Další zkvalitnění práce na úseku evidence obyvatel nastal vykonáním
zvláštní odborné způsobilosti na tomto úseku paní Jitkou Kluzovou. Oba tito pracovníci mohou tedy dle zákona č. 312/2002
Sb., o úřednících samosprávních územních celků tyto funkce

odborně zastávat.Vyhověli tomuto zákonu a zkvalitnili tím
chod obecního úřadu pro naše občany.
Obecní úřad zajistil také průběh podzimních voleb do krajského
zastupitelstva. A výsledek?
Obec Stará Paka má již druhé volební období krajskou zastupitelku, současnou starostku obce.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 6 veřejných zasedáních a 7
pracovních poradách, aby řešilo všechny záležitosti nutné
k realizaci plánu činnosti ke spokojenosti občanů. Starosta a
místostarosta plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající
ze zákona o obcích ve vztahu k obci, příspěvkovým organizacím(MŠ, ZŠ), nadřízeným orgánům (KÚ) a společenským
organizacím (SDH, TJ apod.)
Oba výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor finanční a kontrolní a komise sociálně-kulturní a sportovní, se scházely dle
jejich plánů činností a vzniklých potřeb. Administrativu - tj.
evidenci obyvatel, poplatky za odpad, ze psů, evidenci hrobů,
mzdové účetnictví, fakturace, evidence obecního majetku, fin.
vztahy k příspěvkovým organizacím apod. zajišťují pí. Kluzová, Šulcová a Bilová. Těm patří poděkování za bezproblémový
přezkum hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2008.
Obecní úřad byl podroben několika kontrolám např.: ČOI na
dětská hřiště, KÚ Král. kraje OŽP na čerpání dotace na kanalizaci v ul. J. Brože a U Splavu, na vedení účetnictví OSSZ.
V listopadu byla provedena kontrola na hospodaření v lesích
ČIŽP, které musel být předložen lesní hospodářský plán. Tento
plán byl rovněž v tomto roce dokončen a má platnost 10 let. Při
těchto kontrolách nebyly shledány zásadní nedostatky a obecnímu úřadu nebyly uloženy žádné sankce.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bezproblémovém chodu obce a obecního úřadu, touto cestou děkuji.
Věra Hlostová-starosta

ČERNÁ SKLÁDKA

Černá skládka je nelegální uložení odpadů. V ČR se
nakládání s odpady řídí zákonem č. 185/2001 Sb., v platném
znění a obec si může obecně závaznými vyhláškami tento
zákon doplnit.
Tento zákon v §69, odst. 2 písm.c) hovoří o výši pokuty
fyzické osobě, která soustřeďuje odpad nebo s ním jinak
nakládá na místech nebo v objektech, které nejsou podle
tohoto zákona zařízeními určenými k nakládání s odpady.
Tuto pokutu uloží Inspekce životního prostředí až do výše
1 000 000,-Kč.
Tolik litera zákona.
Při sobotní procházce dne 14. 3. tohoto roku se svým psem
mi bylo do breku, pak jsem měla vztek a ještě další pocity.
Jsem starosta této naší pěkné obce a musím mít všechny
svoje osobní pocity pod kontrolou. Avšak o tyto obrázky,
které jsem mohla spatřit v lokalitě „Letná“ u bývalého
letního kina se s Vámi, milí spoluobčané, chci podělit.
Tato černá skládka se tam přece „neudělala“ sama. Když
se ptám občanů z této lokality, kdo že tam na tuto černou
skládku „třídí“, tak nikdo nic neví anebo nechce vědět.
Přitom je logické, že nikdo nebude na kolečku vozit odpad
do kopce.
Každý občan, který se na této černé skládce podílí, nechť si
sáhne sám do svého svědomí.
To vše v době, kdy je na jedné straně po obci od pečlivých
občanů (a právem) požadováno třídění „třeba omytých
kelímků od jogurtů“ a na straně druhé, novelizace zákona o
odpadech, kde má dojít k navýšení poplatku až na 1250,-Kč
na osobu.
Dále nám je od občanů vyčítáno, že obec málo propaguje
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a medializuje třídění odpadů. Každý si může přečíst,
naposledy v minulém čísle našeho Podhoranu, celou stránku
na téma odpady.
Obec Stará Paka vynaložila za rok 2008 na likvidaci odpadů
částku 1 433 000,-Kč. Na jednu osobu to je pak 714,-Kč.
Poplatek 450,-Kč tedy plně nekryje náklady. Tento rozdíl
(214,-Kč) bere každý občan jako samozřejmost.
Jestliže chceme žít v pěkné, čisté, uklizené obci, tak to je
snad samozřejmostí všech. Přece tady na území obce Staré
Paky jsme doma!!!!!!
Obec Stará Paka tuto skládku uklidí a dá značku „zákaz
skládky“! Jestliže se tam opět skládka objeví, pak podám
žádost na Inspekci životního prostředí.
Věra Hlostová, starosta

Omluva
V čísle Podhoranu 1/2009 se na straně 8 v rubrice
Poplatek z odpadů objevila zastaralá a neopravená
informace o rozdělení platby odpadu.
Částka nad 700,-Kč tam zůstala z doby, kdy se platilo
350,-Kč na osobu.
Správně je tedy: v případě platby nad 900,-Kč je možné
částku rozložit na dvě splátky.
Děkujeme za upozornění pečlivé čtenářce a občanům se
za tuto zastaralou informaci omlouváme.
Věra Hlostová, starosta
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JAK JSME TŘÍDILI ODPADY V ROCE 2008
Dovolte mi, abych ve svém příspěvku zhodnotil likvidaci domovních odpadů v obci za rok 2008. Částečně jsem se tohoto tématu dotkl v článku, který
vyšel v prvním letošním čísle Podhoranu. Dnes jsou k dispozici konečná
čísla za uplynulý rok, a tak můžeme srovnávat. Evidence odpadů je vedena
ve dvou směrech, a to prostřednictvím svozové firmy – SKS Jablonec n. N.,
která zajišťuje svoz domovního odpadu z nádob, které mají občané v pronájmu. Dále sváží pytle označené logem firmy Marius Pedersen a sváží i
tříděné odpady, které jsou ukládány do velkoobjemových kontejnerů – papír, sklo netříděné a sklo bílé, PET lahve. Druhý směr likvidace odpadů je
odvoz objemného a nebezpečného odpadu občany Staré Paky do sběrného
dvora v Nové Pace – Přibyslavi, se kterým má naše obec již třetím rokem,
uzavřenou smlouvu o bezplatném uložení těchto odpadů. Tyto byly dříve
sváženy velkoobjemovými kontejnery 2x ročně, ale přesto se tvořily v této
době různé černé skládky, které bylo nutno nákladně likvidovat. Nyní několik čísel. SKS Jablonec n. N. – celkem svezeno více jak 364 tun (nárůst
o 39 tun proti roku 2007). Na Sběrný dvůr bylo odvezeno celkem více jak
48 tun odpadu (více o 16 tun než v roce 2007). Ostatními složkami v obci
bylo odvedeno 14,5 tuny odpadů (papír, kov), bylo to cca o 2 tuny méně než
v roce předchozím. Tyto složky tvoří – Masarykova základní škola, SDH
Roškopov a SDH Ústí u St. Paky. Celkem za obec bylo tedy zlikvidováno
více jak 427 tun odpadu, tj. o 53 tun více. Tomuto množství také úměrně
odpovídá nárůst finančních nákladů na jejich odvoz a likvidaci. Za rok 2008
byly náklady ve výši 1.432.862,- Kč (za svoz komunálního a tříděného odpadu, za likvidaci na Sběrném dvoře, nákup pytlů na odpady). Proti tomu
byly příjmy ve výši 1.098.697,- Kč (poplatky od občanů, od EKO-KOMu
za zpětné využití tříděného odpadu, za prodej pytlů). Rozdíl 334.165,- Kč
(což je 23% z celkových nákladů) je částka, kterou doplácí v tomto odpadovém systému obec. Snahou obce je tento rozdíl pokud možno snižovat. Na
jeho snížení se mohou podílet všichni občané, a to tím, že budou řádně třídit
na komodity, které se svážejí samostatně (papír, PET lahve, sklo netříděné a
sklo bílé). I přes současné nepříznivé události v ekonomice, které samozřejmě postihly i odpadové hospodářství, máme jako obec platnou smlouvu o
likvidaci tříděného odpadu, resp. o finanční úhradě zpětného využití tohoto
tříděného odpadu i pro letošní rok 2009.
Že správná likvidace odpadů ještě nebyla všemi plně pochopena, dokazují
uvedené snímky z března 2009 z lokality Letná. Přestože jedni mají snahu
si své nejbližší životní prostředí zlepšit a udržet i pro následné generace,
druzí tuto snahu ignorují a nakládají tak s odpadem jako před 30 a více lety,
kdy les a různé rokle byly nejlepšími úložišti všeho možného. Zamysleme
se nad tímto jednáním.
Ve IV. čtvrtletí 2008 bylo usnesením z veřejného zasedání zastupitelstva
obce uloženo kontrolnímu výboru provést kontrolu právnických subjektů a
osob samostatně výdělečně činných, působících v obci Stará Paka a přidružených částech, v souvislosti s nakládáním a likvidací odpadů vznikajících
při jejich podnikatelské činnosti. Kontrolnímu výboru byl předán seznam 49
firem a OSVČ, které k datu kontroly v obci působily. Závěr zprávy kontrolního výboru byl Obecním úřadem naplněn. Bylo osloveno celkem 11 firem,
kterým byl zaslán návrh smlouvy o odvozu a odstranění směsného komunálního odpadu z podnikatelské sféry. Smluvními stranami je Obec Stará Paka
a příslušná firma. Předmětem smlouvy je fakt, že firma využívá současného systému zavedeného obcí Stará Paka pro nakládání a
likvidaci odpadu (sběrná místa na tříděné odpady, Sběrný dvůr Nová Paka – Přibyslav). Neuzavřením této smlouvy se daná firma
či OSVČ vystavuje sankci v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., § 66, odst. 1, v platném znění při případné kontrole
plnění tohoto zákona příslušnými kontrolními orgány. K datu, kdy byl tento článek psán (18. 3.), kladně reagovalo 6 subjektů.
Závěrem mi dovolte malou poznámku k tomuto tématu. Stále častěji dochází k poškozování nádob propálením po vysypání popela,
který obsahuje ještě žhavé uhlíky. Vzhledem k tomu, že nádoby jsou od svozové firmy pronajaty a tato nám je prozatím bezplatně
vyměňuje, by stálo za úvahu nad takovýmito počiny zapřemýšlet. Jen pro názornost cena nové nádoby např. velikosti 120 l (pro
3-4 člennou rodinu) je 821,- Kč s DPH. Za dva a půl měsíce letošního roku byly vyměněny již 4 takovéto nádoby. Může se stát,
že dodávající firma bude po obci do budoucna vyžadovat finanční vyrovnání, potažmo obec pak bude toto vyrovnání požadovat i
po nezodpovědných občanech. Chovejme se proto k těmto odpadovým nádobám jako k věci, kterou mám vypůjčenou. Děkuji za
pozornost, kterou jste tomuto článku věnovali. Věřím, že otázkami likvidace domovních odpadů se budete zabývat i v budoucím
období.
Jiří Knap – místostarosta, březen 2009
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ŠKOLKA
Ředitelka mateřské školy ve Staré Pace vyhlašuje podle § 34,
odst. 2 zákona č. 561/2004Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

zápis do mateřské školy
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2009/2010 je stanoven na

PONDĚLÍ 27. dubna 2008 od 10 do 16 hodin

Rodiče/zákonní zástupci/, kteří přijdou s dětmi k zápisu s sebou
přinesou:
•
Rodný list dítěte
•
Potvrzení o tom, že se dítě podrobilo povinnému
pravidelnému očkování, nebo přinese doklad, že se nemůže
očkování podrobit ze zdravotních důvodů
Mateřská škola nabízí 3 třídy s běžným provozem a různé nadstandartní aktivity /např. kroužky, saunování, plavecký kurz,
návštěvy divadel apod./.
Podmínkou zápisu dítěte do MŠ je dovršení jeho věku 3 let
ve školním roce 2009/2010. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je
nutné se domluvit s ředitelkou školy na termínu náhradním
/tel. 493798291/.
Ve Staré Pace dne 11. 3. 2009
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Karneval
Jedno únorové dopoledne proměnilo naše děti ve zvířátka, princezny, kouzelníky a jiné krásné pohádkové bytosti. Jednotlivé
masky se nám představily, děti vyprávěly, z jaké pohádky přišly a již se spouští hudba, tanec, soutěže a hry. Největší úspěch
měla určitě hra ”židličková.” Na závěr pak sladká odměna neminula vítěze, ale ani poražené. Karneval se nám vydařil, tak
zase za rok!

Ušatý karneval v MŠ
Ve čtvrtek 19. 2. 2009 se proměnili děti a rodiče z Beruškové
třídy v ušaté pejsky, zajíce, lišky, slony,…. Velké uši jsme měli
ne proto, že bychom špatně slyšeli, ale proto, že jsme měli ve
školce “Ušatý karneval.”
Po společném fotografování a jízdě vláčkem došlo na přeměřování, kdo má nejdelší uši. Věřte nebo ne, ale nejdelší uši z dětí
měla Alenka, která byla za jezevčíka a z rodičů vyhrála paní
Glosová. Dostaly papírový metr, aby si ouška mohly doma přeměřovat. Karneval pokračoval. Ráno děti namalovaly obličej
a rodiče odpoledne měli za úkol poznat výkres svého dítěte a

ŠKOLKA

V naší třídě Sedmikrásce
Letošní zima byla bohatá na sníh. Proto jsme s dětmi často využívali sněhové nadílky k zimním hrátkám. Na kopci u sjezdovky nám bylo nejlépe. Děti sjížděly kopce na lopatách, ve sněhové peřině “válely sudy”, vyšlapovaly cestičky, společně jsme
stavěli sněhuláky. Zimních radovánek jsme si opravdu užili!

dokreslit mu uši. Musím rodiče pochválit, že se tohoto úkolu
zhostili dobře, i když jim děti musely někdy trochu poradit.
Potom každá rodina dostala tácek s barevnými “céčky.”
Hádejte, komu se podařilo nejrychleji céčka spojit v hada?
Zvládli to všichni a úkol splnili na výbornou. Po společném
tanci následovalo házení víček od pet lahví na vzdálené ostrovy
/představovaly je noviny/. I zde bylo plno šikovných, kteří se
na ostrov trefili.
Plno legrace jsme si užili při házení papírových koulí do košíku, který se houpal na gumě.
Co bylo posledním úkolem? Tancování. Když začala hrát hud-
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ba, všichni tancovali. A když hudba hrát přestala, celá rodina
se musela vejít na jedny noviny. Problém byl v tom, že se vždy
jedny noviny ztratily. Nakonec vyhrála rodina Lelkova.
Po každém úkolu byly děti odměněny kolečkem, na kterém bylo
napsáno, co v tombole vyhrály. Zde bych chtěla poděkovat rodičům, kteří nám do tomboly přispěli.
Rodiče dostali občerstvení a my jsme šli s dětmi hledat poklad.
Podle ušatého označení jsme došli až k ředitelně a potom jedno
dítko po druhém muselo jít si k “Ušatci” /velký maňásek v životní velikosti/ pro bonbón. Podařilo se nám Ušatce přemoci a
vzít mu kufr s pokladem. Když jsme kufr otevřeli, bylo tam plno
plyšáků, bonbónů, pastelek, omalovánek,…
A to už děti stály v řadě a podle nasbíraných koleček si odnášely
své “poklady”.
Prožili jsme jedno krásné odpoledne v MŠ a už se zase těšíme,
co budeme dělat na Velikonoce.
M. Ptáčková

ŠKOLA

Lyžařský výcvik 08/09

17. 1. 2008 Rokytnice nad Jizerou přivítala natěšené staropacké
děti velmi slibnými sněhovými podmínkami a správce chaty
Slunečnice širokým úsměvem. Vše tedy nasvědčovalo tomu, že
ani letos nebude o krásné zážitky nouze.
Od prvního dne jsme užívali každé minuty na svahu i v běžeckých stopách ke zdokonalování našeho lyžařského umění. Na
blízké sjezdovce, která po většinu času patřila pouze nám, jsme

pilovali carving, ale i zpestřovali si výcvik různými psími
kousky (jízda v hadu, tanec na lyžích a jízda pozpátku). Vlek
jsme opouštěli vždy na poslední chvíli. Nikomu se totiž nechtělo končit a do chaty nás dotlačil až hlad a chuť, a to i díky
kuchařskému umění personálu. Po obědě většina z nás dobíjela
novou energii ve “vodorovné poloze”, protože jsme věděli, že
nás ještě čeká neméně náročný trénink na běžeckých lyžích.
Ten probíhal buďto přímo nad naší chalupou (mnozí jistě
zavzpomínají na ukrutné boje se serpentinami vyšlapanými
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panem učitelem Barákem), nebo na upraveném okruhu kousek
výše v lese. I tam jsme se vydováděli: balancovali na jedné lyži,
zkoušeli se podjíždět. Myslím, že jsme mnohdy více než končetiny namáhali bránici.
Když jsme získali na lyžích jistotu, podnikli jsme celodenní
výlet na Dvoračky. Vybrali jsme si nejnádhernější den. Po výstupu na hřeben někteří z nás poprvé viděli inverzní oblačnost
seshora a komentovali ji slovy: “Jsme v nebi.” A tak jsme se
skutečně cítili! Opíralo se do nás sluníčko a my mhouřili oči,
abychom mohli obdivovat jediný vyčnívající vrchol – Ještěd.

Předposlední den provázela probuzení mírná nervozita, neboť
nás čekal závod ve slalomu a běžecký závod. Obě soutěže však
všichni zvládli na jedničku, a večer tak bylo uděleno několik
diplomů za první tři místa, ale i méně zdatným lyžařům za největší pokrok. Ještě větší odměnou pro naše nezmary byla diskotéka. Tam ze sebe mladí sportovci dostali poslední zbytečky
energie a druhý den jeli domů již naprosto vyčerpaní.
V autobusu panovalo hrobové ticho. Všem pomalu docházelo,
že ten nejbáječnější týden z celého školního roku je pryč. Smutné obličejíky se opět rozzářily až při shledání s rodiči. Dostavila

Cesta zpět byla velmi zdlouhavá a apetit u večeře poté dvojnásobný. Přes obrovskou únavu jsme se stejně jako ostatní večery
aktivně zapojili do společenských her a až teprve poté zapluli
do peřin.

se úleva a zároveň i myšlenky na příští rok: vydaří se lyžařský
výcvik stejně jako ten letošní? Doufejme!
Petra Šimerdová

ŠKOLNÍ KARNEVAL
Je již tradicí, že žáci 9. ročníku během školního roku pořádají
několik společných akcí pro mladší spolužáky a učitele. Únorový karneval patří mezi největší z připravovaných akcí. Letos
jsme se na něj připravovali dva týdny předem. Žáci se vydali
shánět příspěvky do tomboly v blízkém okolí školy. Díky
štědrosti místních ochodů a firem jsme mohli připravit bohatou
tombolu. O lístky do tomboly byl velký zájem, prodali jsme jich
přes jeden tisíc. Den před karnevalem jsme vyzdobili tělocvičnu a vše bylo připraveno.
Během pátečního dopoledne jsme dodělávali poslední úpravy
v tělocvičně. Za pomoci paní učitelky Kamlerové jsme předlosovali část tomboly. V půl jedné bylo vše připraveno a už
jsme pouze očekávali příchod mladších spolužáků. Úvodem

se nám představily dvě naše spolužačky Pája Stoklasová aneb
taťka Šmoula a Marťa Mokošová – Šmoulinka, které moderovaly celý průběh karnevalu. Během karnevalu předvedly
krátké vystoupení mažoretky vedené paní učitelkou Vrátilovou, zazpívala Eva Matějovská ze ZŠ Husitská v Nové Pace
a zatančily svěřenkyně paní učitelky Fléglové. Překvapil nás
náš milý učitelský sbor, který se vrátil do svých dětských let.
Svojí karikaturou nás samých rozesmáli celou tělocvičnu.
Bohatá tombola uspokojila nejen naše mladší spolužáky, ale i
nás, jelikož to byl nejtěžší bod programu. Jako každý rok byly
v kuchyni připraveny zákusky, které se vydávaly výměnou za
vstupenky. Karneval pokračoval malou diskotékou v čele s DJ
Patrikem, kterou po 16:00 opustili žáci 1. stupně. A pak začala
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velká diskotéka pro 2. stupeň, která skončila v 18:00. Poté jsme tělocvičnu uklidili. Věříme, že se nám karneval povedl, všichni
byli spokojeni a budou vzpomínat na třídu, která připravila krásný karneval.
Martin Richter
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ZÁPIS DO ŠKOLY
Pro mnohé budoucí prvňáčky byl významným dnem pátek
23. ledna 2009. V naší staropacké základní škole se totiž konal
zápis do první třídy. Spolu se svými rodiči tentokrát přišlo třicet žáčků. Přivítaly je paní učitelky, které s nimi prošly několik
stanovišť. Tam děti předvedly, co již umí. Povídaly o své rodině,
ročních obdobích, dovyprávěly pohádku, poznávaly písmena,
geometrické tvary, barvy, nakreslily postavu, předvedly, jak
umí stolovat. Na závěr je čekali princ a princezna, kteří jim za
perfektní znalosti předali drobné dárečky. Většině dětí se ve škole líbilo a prohlásily, že se už do školy moc těší.
Spokojené se znalostmi dětí byly také paní učitelky, pouze konstatovaly, že přibývá problémů s výslovností.
Přejeme všem, kteří 1. září nastoupí do školy, aby se jim zde celých devět let líbilo a dosahovali jen těch nejlepších výsledků.
Marcela Žalská
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Třídíme odpady v rámci Recyklohraní
Naše škola se hned od září zapojila do školního recyklačního programu Recyklohraní. Program pořádají neziskové společnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM, které zajišťují sběr a
recyklaci vysloužilých elektrozařízení, baterií a obalů.
Cílem projektu je zvýšit povědomí o třídění odpadů u mladé generace a také zajistit recyklaci
drobných vysloužilých elektrozařízení a baterií v co nejvyšší míře.
V rámci projektu Recyklohraní je naše škola vybavena sběrnými nádobami na použité baterie
a drobná elektrozařízení. Sběrné nádoby jsou umístěny na chodbě školy.
Každý žák může do školy nosit nepotřebné drobné elektrospotřebiče (například starý mobil,
kalkulačku, telefon, elektrohračku, drobné počítačové vybavení, discman, MP3 přehrávač)
a baterie.
Naši žáci se zapojují také do zábavných her a soutěží, výtvarných úkolů a kvízů z oblasti třídění a recyklace odpadů, které organizátoři projektu zadávají.
Za nasbírané vysloužilé baterie a drobná elektrozařízení a splněné úkoly získá naše škola
body, za něž budeme moci pořídit různé učební pomůcky, hry i vybavení pro volný čas. Již
jsme nasbírali a odevzdali přes 20 kg starých baterií. Sběrný box na baterie, který vyrobili
naši žáci, je umístěný také na chodbě obecního úřadu. I tam mohou občané odkládat vysloužilé baterie a žáci je odevzdají k recyklaci.
Občané, i Vy se můžete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie či vysloužilé
drobné spotřebiče, věnujte je dětem nebo je přímo odevzdejte ve škole. Zajistíte tak jejich
recyklaci a žákům pomůžete získat body na nákup odměn a nového vybavení. I větší vysloužilé elektrospotřebiče, které se nevejdou do sběrné nádoby a neměly by jen tak skončit na
skládce, bude možno odevzdat ve škole v dubnu v rámci projektu Den Země. Termín sběru
bude včas oznámen.
Kromě elektrozařízení a baterií se žáci školy podílejí i na sběru starého papíru – každé první
pondělí v měsíci. Sběr bude ukončen 6. dubna. Rovněž sbíráme víčka z PET lahví, kterých
jsme již odevzdali několik pytlů.
O ochraně životního prostředí, třídění odpadu a recyklaci tedy nejenom vyučujeme, ale i
prakticky se na ní podílíme a prostřednictvím dětí se snažíme zapojit a získat pro tuto problematiku i dospělé.
Věra Kulihová
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Jak jsem iritovala pana senátora!
Od začátku 4. Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se pan senátor a MUDr. Dryml zase činil.
Hned v úvodu podal návrh o rozšíření programu jednání, a sice jako bod číslo 1- odvolání pana PhDr.Bc. Noska z postu radního.
Celou kauzu ohledně Střelnice „rozmázl“ náležitě. A pak už po celou dobu jednání Zastupitelstva napadal všechny a všechno
napříč celým politickým spektrem, zastoupeným v Zastupitelstvu Královéhradeckého kraje.
Tak přišel na program jednání bod č. 73, který byl předřazen před bod 8, a to návrh na poskytnutí dotace Česko-německé horské
nemocnici Krkonoše, s.r.o.
Celou dobu jsem pozorně poslouchala dlouhé rozpravě, ale pan Dryml kupodivu vůbec nevystoupil. Když bylo před samotným
hlasováním a stále mi scházelo to, co jsem chtěla tentokráte od pana Drymla slyšet a neslyšela jsem, tak jsem se prostě zeptala,
jestli je ještě ředitelem této nemocnice a jestli, když bude hlasovat, to není střet zájmů. V tu chvíli jsem „ťala do živého“ a pan
senátor a MUDr. Dryml se ozval takovým způsobem, že jsem zauvažovala, jestli to stvoření skutečně složilo Hippokratovu
přísahu. V minulosti jsem se mohla setkat a stále setkávám jako obyčejný občan i jako starosta obce s různými lidmi, ze všech
společenských vrstev, ale mohu říct, že kalibr této ráže, ověnčený titulem MUDr. jsem ještě nepotkala.
Věra Hlostová, starostka Staré Paka a členka ZK

KNIHOVNA
V minulém čísle Podhoranu jste si mohli prohlédnout pouze
fotografie z akcí, dnes alespoň pár slov o tom, co se v knihovně
událo i to, co se teprve chystá.
Hned v lednu v roubence vystavovala své práce Petra Glosová
/roz. Mikšová/. Petra je staropacká rodačka, absolventka Střední
uměleckoprůmyslové školy sklářské, obor malování, pískování
a leptání skla. Na výstavě jsme se domlouvaly obě již dlouho,
ale teprve loňská výstava skla Jiřího Ryby jí dodala odvahu a
pár svých nejzajímavějších kousků do knihovny zapůjčila. A
udělal dobře, protože zájem byl veliký.
I na tomto příkladu vidíte, že v místní knihovně se svými výrobky i výtvory může představit kdokoli. Je mezi námi mnoho
těch, kteří mají zajímavé koníčky, jsou šikovní, ale my to o nich
nevíme. Nebojte se a nestyďte se, prostory v knihovně jsou Vám
k dispozici.

Začátkem března se v roubence již podruhé konalo setkání s
paní Tomáškovou, která velmi poutavě vyprávěla o AROMATERAPII. Tentokrát jsme se dozvěděli o vůních určených převážně dětem. Milé setkání umocnila opravdu velká návštěvnost
a zájem diskutujících. A také to tu znovu nádherně vonělo celý
další týden!
Tradičně na přelomu března a dubna probíhá v knihovnách Noc
s Andersenem. Pravidelní čtenáři Podhoranu již vědí, o co jde,
protože v roubence letos budeme spát již poosmé a pokaždé se
Vám se svými zážitky svěřujeme. Tentokrát budeme nocovat
s dětmi z MŠ z Beruškové třídy a celá Noc se ponese v duchu
postaviček spisovatele Ondřeje Sekory. Z technických důvodů
tu budeme spát o 14 dní později, proto Vám o tom, jak jsme si
to užili, poreferuji až v příštím čísle.
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KNIHA MÉHO SRDCE
Možná jste v televizi zahlédli spot s Jaroslavem Duškem před obrovským regálem knih. Tato reklama upozorňuje všechny milovníky knih a čtení, že od 4. dubna 2009 bude probíhat hlasování o knihu našemu srdci nejbližší. Zúčastnit se této ankety mohou
všichni, kdo rádi čtou, poslouchají a mají vůbec kladný vztah k literatuře.
Hlasování bude probíhat tříkolově:
Pravidla hlasování
V prvním kole diváci prostřednictvím internetu a hlasovacích kupónů nominují svoji nejoblíbenější knihu. Musí to být román.
Do kvalifikace nebudou zařazeny krátké povídky, divadelní hry ani jiné nerománové útvary. Může to být román odkudkoliv
na světě, pokud ovšem byl přeložen do češtiny, a může být z jakéhokoliv historického období.
– Doba určená pro nominaci než bude vyhlášeno Top 100 – tedy nejoblíbenějších 100 knih – začne v sobotu 4. dubna 2009, kdy
bude v přímém přenosu odstartováno hlasování, a skončí v neděli 19. dubna 2009.
– Top 100 (nominovaných 100) bude v abecedním pořadí zveřejněno v následujícím druhém večeru. V témže večeru bude
odstartováno druhé kolo hlasování, ve kterém budou diváci vybírat již pouze z nominované stovky (z Top 100), a to prostřednictvím internetu, SMS a hlasovacích kupónů.
– Třetí večer odhalí pořadí Top 100 a v abecedním pořadí Top 12, zároveň bude spuštěno třetí kolo hlasování. Do seznamu Top
12 může být zařazena od jednoho autora pouze jedna kniha.
– Top 12 bude stanoveno tak, že bude umožněno jisté „posunování“ výsledků podle následujícího příkladu: pokud má autor v
Top 12 dvě knihy, což v konečném seznamu Top 12 není možné, pak ta s nižším skóre bude přesunuta na pozici 13 a kniha z
pozice 13 (z 13. místa) bude přesunuta a postoupí na 12. pozici (místo), čímž se dostane do konečného výběru Top 12.
– Během prázdnin bude probíhat podpůrná promo kampaň, jejímž cílem bude průběžně motivovat k hlasování a připomínat
podzimní velké finále!
– Diváci by měli nominovat pouze jednu
svoji nejoblíbenější knihu (v prvním kole
jakoukoli, v druhém kole si musí vybrat
z nominační stovky). Jedinou výjimkou
jsou příběhy, které jsou napsány například jako trilogie.
– Diváci nemohou hlasovat pro soubor
knih, které byly vydány například jako
vícedílný soubor několika kusů knih v
jednom svazku. Hlasy by měla vždy dostat jedna jediná samostatná kniha (např.
Harry Potter a Kámen mudrců).
– Pokud divák nominuje nedopatřením
celý soubor a ne pouze jedinou knihu ze
souboru, pak budou takovéto hlasy uznány a body přičteny knize, která bude mít
z celé sady nejvyšší hodnocení. Pokud
ovšem získá hlas pouze autor a nebude
uveden žádný název díla, pak bude takový hlas neplatný a nebude započítán.
– Každému z titulů se budou hlasy průběžně přičítat, to znamená, že každá kniha
bude mít na svém kontě všechny hlasy,
kterých se jí dostalo od začátku akce až
po její závěr.
– ČT si vyhrazuje právo diskvalifikovat
jakékoliv masově organizované hlasování, ke kterému by dal podnět jednotlivec
nebo organizace, a takové hlasy či knihy
bude vyřazovat z konečného hlasování.
– Celé hlasování bude probíhat na webových stránkách, prostřednictvím hlasovacích kuponů, ale také prostřednictvím
SMS. /převzato z denního tisku/
Pro ty, kdo se chtějí ankety zúčastnit, jsou v
místní knihovně k dispozici hlasovací lístky,
případně Vám ráda pomohu Vaše oblíbené
knihy zaregistrovat v internetové anketě.
Těším se na Váš zájem, protože toto je akce,
která podporuje čtenářství a pomáhá vytvářet
„krásno“ v době samých ošklivých a nepříjemných zvěstí.
Tak tedy: HLASUJME SPOLEČNĚ PRO
KNIHU MÉHO SRDCE.
–

knihovnice
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POLICIE ČR - BŘEZEN 2009
Ve středu 18. února zasahovali ve večerních hodinách městští
strážníci z Nové Paky v Přibyslavi, kde již několik dní pobíhal
promrzlý a hladový kříženec vlčáka. Vzhledem k tomu, že se
bál a byl velmi nedůvěřivý, nebyl jeho odchyt jednoduchý. Po
několika nepodařených pokusech nakonec přece jen skončil
v rukou strážníků. Ti ho převezli na služebnu, kde ho nakrmili
a zahřáli. Teď čeká, zda si pro něj přijde jeho pán. V opačném
případě poputuje do záchytné stanice pod Štikovem.
Zajímavou zábavu si našel dosud neznámý vandal, který ve
večerních hodinách poškodil v čekárně na vlakovém nádraží
ve Staré Pace nápojový automat, který vytažením ze zásuvky
odpojil a dále vytrhl ze zdi ochranný rámeček s částí okolní
omítky od jeho vodovodní přípojky. Celková škoda byla vyčíslena na 1 tisíc korun. Případ šetří novopačtí policisté jako
přestupek proti majetku.
V pondělí 23. února vyjeli po jednadvacáté hodině policisté do
jedné z heren v Nové Pace, kde si obsluha nevěděla rady s dvěma mladíky. Oba se chovali velmi nevhodně, opakovaně tropili
výtržnost a přitom slovně napadali obsluhující personál. Případ
šetří muži zákona jako přestupek proti občanskému soužití.
Krádež nafty
Dne 23. února dopoledne policisté Obvodního oddělení Nová
Paka přijali oznámení o odcizení pohonných hmot.
Dosud nezjištěný řidič přijel na benzinovou čerpací stanici
s tmavým vozidlem v provedení combi. Otevřel zavazadlový
prostor a začal tankovat motorovou naftu do zde umístěné
nádoby. Takto odebral více jak dvě stě litrů a bez zaplacení od
stojanu ujel směrem na Jičín. Registrační značka byla bohužel
nečitelná. Pachatel byl ve věku dvacet až třicet let, stoosmdesát
centimetrů vysoký, vlnité kratší vlasy a krátké vousy. Na sobě
měl mikinu s bílými a tmavými vodorovnými pruhy a volnější
rifle. Policie přivítá každou informaci o tomto muži, kterou mohou poskytnout zejména přítomní zákazníci. Způsobená škoda
přesáhla 5 tisíc korun.
Opilec za volantem
Jízdu opilého řidiče překazila v pondělí 2. března v pozdních
nočních hodinách policejní hlídka v Nové Pace. V Pražské ulici
ji totiž zaujalo zvláštním způsobem jízdy osobní motorové vozidlo Suzuki Swift. Provedenou kontrolou policisté zjistili, že
za volantem sedí čtyřiačtyřicetiletý muž z okresu Jičín, který
nejenže není držitelem příslušného řidičského oprávnění, ale
navíc, že jeho dech je prosycen alkoholovými výpary, což také
potvrdila dechová zkouška. Naměřené hodnoty přes 2,5 promile alkoholu hovoří za vše. Z tohoto důvodu si vyslechl ve zkráceném přípravném řízení podezření z trestného činu řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, za což mu v případě
prokázání viny hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.
V sobotu 28. února v pozdních nočních hodinách kontrolovala
policejní hlídka ve Staré Pace osobní motorové vozidlo Ford
Focus, které řídil osmadvacetiletý muž z okresu Nymburk. Už
v okamžiku, kdy řidič zastavil, policisté tušili, že není něco
v pořádku. A nemýlili se. Provedená dechová zkouška totiž u
něj prokázala přes dvě promile alkoholu. Z tohoto důvodu mu
byl na místě zadržen řidičský průkaz a navíc si ve zkráceném
přípravném řízení vyslechl podezření z trestného činu ohrožení
pod vlivem návykové látky.
Vloupání do stavby domu
V noci z úterý na středu 4. března se vloupal dosud neznámý
pachatel do stavby rodinného domu v Nové Pace. Dovnitř
se dostal oknem v zadní části objektu, kde následně v jedné
z místností odcizil aku vrtačku, elektrickou vrtačku Narex,
kotoučovou pilu, úhlovou brusku a další nářadí. Majitel vyčíslil

celkovou škodu na částku nejméně 14 tisíc korun. Případ šetří
novopačtí policisté.
Poctivé vítáme, lumpy vracíme
Je pondělí 2. března krátce před polednem a samoobslužná
prodejna na náměstí v Nové Pace zeje téměř prázdnotou. Jen
tu a tam je vidět pár zákazníků. Jedním z nich je i čtyřiapadesátiletá žena s kabelkou zavěšenou na nákupním vozíku. Pomalu
prochází oddělením ovoce-zelenina. Zde se k ní přitočí slečna
s delšími vlasy a požádá jí o zjištění cen vystaveného zboží. I
když se ženě zdá její chování zvláštní a podezřívá ji z toho, že
si z ní dělá legraci, přesto jí trpělivě sdělí, co potřebuje. V tu
chvíli se v jejich blízkosti objeví další dívka spolu s mladou
ženou. Dívenka si po chvíli sedá na bobek a pomalu otevírá již
zmíněnou kabelku zavěšenou na nákupním košíku. První pokus
se nezdaří, neboť žena pohne košíkem. Podruhé už docílí svého.
V ruce svírá peněženku, kterou okamžitě předává společnici.
Obě pak rychle prodejnu opouštějí. V té chvíli si žena všimne
otevřené kabelky. Rázem zjistí, že jí chybí peněženka, ve které
měla několikatisícovou hotovost a platební kartu. Okamžitě podezřívá slečnu, která ji tak nesmyslně zabavila v sektoru zeleniny. Zalarmuje prodavačku a společně ji ještě v prodejně zadrží.
Pak už přijíždí hlídka policie a začíná velké vyšetřování. I když
dívka zapírá, přesto jí to není nic platné. Průběh celé krádeže
totiž zaznamenal uvnitř nainstalovaný kamerový systém, jehož
záznam policistům majitel prodejny ochotně poskytl.
Pak už vzaly události rychlý spád a během několika minut seděla celá skupinka na policejní služebně. Jednalo se o cizince
z Balkánu. Devětadvacetiletou ženu, o tři roky staršího muže
a jeho dvě nezletilé dcery ve věku deset a čtrnáct let. Po provedených úkonech byly dívky vzhledem k nízkému věku propuštěny a předány matce. Muž společně se ženou však skončili
v policejní cele. Vzhledem k tomu, že si neustále stěžovali na
svůj zdravotní stav, navštívil je i lékař záchranné služby, který
u nich ale žádné zdravotní problémy neshledal. A tak si zde
nakonec pobyli až do středy 4. března, kdy je policejní hlídka
eskortovala k soudci Okresního soudu v Jičíně. Ten ženu na základě nashromážděných důkazů shledal vinnou z trestného činu
krádeže, neoprávněného držení platební karty a ohrožování výchovy mládeže. Muže pak z trestného činu ohrožování výchovy
mládeže. Oba soud postihl stejným trestem, a to vyhoštěním na
dobu pěti let s tím, že naši republiku musí opustit do tří dnů.
Co dodat závěrem? Ne každý cizinec, který navštíví naši republiku, je u nás vítán. Ty nepoctivé, kteří se u nás dopouštějí trestné činnosti, je nutné co nejdříve vrátit zpět. Tak jako
v tomto případu, kdy jen díky úzké a profesionální spolupráci
orgánů činných v trestním řízení byl naplněna i jedna z priorit
Policie České republiky pro rok 2009 “Poctivé vítáme, lumpy
vracíme”.
24 hodin na Jičínsku
Ve čtvrtek 5. března se neoprávněně pohybovaly v odpoledních
hodinách dvě osoby tmavší pleti v objektu jedné z firem ve
Staré Pace, kam vjely osobním vozidlem Škoda Favorit. Jejich
přítomnost se pochopitelně nelíbila majiteli firmy, který vše
oznámil na policii. Policisté na místě oba muže zkontrolovali a
navíc zjistili, že řidič vozidla porušil ustanovení dopravní značky zákaz vjezdu všech vozidel. Z tohoto důvodu mu vypsali
pokutu na místě nezaplacenou na částku 2 tisíce korun.
V pondělí 9. března natankoval po šestnácté hodině u benzínové
čerpací stanice v Nové Pace neznámý řidič do osobního vozidla
Opel nebo Volkswagen zelené barvy přes padesát litrů benzínu
v hodnotě 1.320 korun. S placením si ovšem hlavu nelámal, a
jakmile uložil tankovací pistoli do stojanu, skočil do vozidla a
z místa ujel směrem na Jičín. K popisu řidiče obsluha uvedla, že
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byl ve věku kolem 30 let, menší postavy, neboť ramena měl na
úrovni střechy vozidla, byl oholený a měl tmavě hnědé, krátce
střižené vlasy. Na sobě měl světlý svetr nebo mikinu. Případ
šetří novopačtí policisté jako přestupek proti majetku.
Nevítaná návštěva
Nastává čas, kdy se chataři a chalupáři pomalu vracejí na svá
víkendová sídla. Pro některé z nich ovšem nebývá návrat zrovna příjemný. Tak jako pro majitelku rekreační chalupy v obci
Zboží, kterou už z dálky vítalo v sobotu 14. března otevřené
okno. Hned jí bylo jasné, že chalupu navštívil nevítaný host.
A nemýlila se. Zloděj nejdříve celý objekt včetně stodoly řádně prohledal a poté v kuchyni rozbil cukřenku a část olejové
lampy. Celková škoda byla vyčíslena na částku více než 1 tisíc
korun.
To daleko hůře dopadla majitelka chalupy ve Štikově, kterou
rovněž navštívil dosud neznámý zloděj. Ten nejenže celý
objekt prohledal, ale navíc si odnesl starožitnosti v hodnotě
nejméně 15 tisíc korun. Po pachatelích teď pátrají policisté
Obvodního oddělení v Nové Pace.
Podvodník nebo obchodník?
Důvěřivosti lidí zřejmě využil třiatřicetiletý muž z okresu Teplice, který od pátku 13. března několikrát odebral v jedné z fi-

rem v Nové Pace kovový šrot s tím, že tento uhradí při posledním odběru v úterý 17. března. Pochopitelně tak neučinil a při
poslední nakládce z místa bez zaplacení ujel. Ne však daleko.
Pracovníkům firmy se zdálo jeho jednání podezřelé, a tak muže
nedaleko Nové Paky zastavili a vše oznámili na policii. Ve věci
byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření z trestného
činu podvodu.
Spadla klec
Do nezáviděníhodné situace se dostal v sobotu 28. února
v ranních hodinách mladý muž v Nové Pace. V okamžiku, kdy
procházel ulicí Jiřího Wolkera, do něj zezadu strčil neznámý pachatel. V důsledku toho upadl na zem, kde mu útočník zkroutil
ruku a přitom po něm požadoval vydání peněz. Naštěstí kolem
projíždělo osobní vozidlo, kterého se násilník lekl a svého jednání zanechal. Sice se mu podařilo utéct z místa činu, ale ne před
spravedlností. Policisté na případu velmi intenzivně pracovali a
na základě provedeného šetření zjistili, kdo má zřejmě loupež
na svědomí. Jedná se o jednadvacetiletého muže z okresu Jičín,
kterému bylo v těchto dnech sděleno obvinění z trestného činu
loupeže, za což mu v případě prokázání viny hrozí trest odnětí
svobody až na deset let.
nprap. Hana Klečalová, tisková mluvčí PČR Jičín

PLESOVÁ SEZONA V ROŠKOPOVĚ
Začal nový rok a s ním i nová plesová sezóna. Tu letošní zahájil 24. ledna tradiční Hasičský ples. Všichni, kdo se podíleli
na přípravě a samotné realizaci plesu, neponechali nic náhodě
a skvěle ples zorganizovali. O hladové žaludky se výborně
postarali p. J. Fejfar s rodinou, žízeň plesajících hasil Petr
Tošovský a Hana Suchardová a alkoholické opojení obstarala
Jana Šafářová s Gábinou Wieserovou. K tanci a poslechu zcela
zaplněného kulturního domu již tradičně hráli manželé Fajtovi
z Lomnice nad Popelkou. Na tento ples přišlo asi 140 tanečníků
a příznivců hasičského bálu. Skvěle byla připravena i tombola.
Vzhledem k počtu cen /86/ se nekonala dražba. Nejvíce cen si
domů odnesla rodina Rumlova ze Staré Paky. Hlavní cena věnovaná Pavlem Červeným /pípa v hodnotě 3.500,-Kč/ zůstala
“doma” v Roškopově. Za SDH Roškopov bych chtěla všem
poděkovat za vynaložené úsilí, které se bohatě vrátilo v návštěvnosti a zisku z plesu. Díky patří také všem sponzorům.
Dalším plesem pořádaným AVZO a TJ Sokol Roškopov byl
Sportovní ples. V kulturním domě v Roškopově se za hudby
p. Skalského a spol. tančilo 7. února. O báječnou kuchyni se
především postaral p. Zdeněk Sucharda, hlavním “výčepním”
byl p. Zdeněk Hradecký a ostatní obsluhu si mezi sebou rozdělili členové stolního tenisu. Návštěvnost nebyla tak veliká, ale i
přesto si návštěvníci zábavu pochvalovali.
Tradičně na sobotní “dospělácký” večer navázal dětský karneval. Sešlo se hodně dětských masek. Úžasné byly malé Červené
Karkulky, čertík, klaun, kuchař, pytel mouky a také princezny
a další masky. Celé odpoledne probíhalo v duchu pohádky “O
perníkové chaloupce.” Děti soutěžily o různé dobroty v mnoha
úkolech. Všichni si užili báječné odpoledne.
V sobotu 21. února se konal v Roškopově “Hon na lišku”.
Vzhledem k pozdnímu oznámení akce se sešlo jen pár rodičů
s dětmi. Vyrazili na střelnici, opékali špekáčky, bobovali a
pí. Petra Tomešová dorazila se sáněmi zapřaženými za koňmi
a děti povozila.
Ani letos nesměl chybět Lyžařský bál. Organizátoři – staropačtí lyžaři – pozvali příznivce masek a legrace na 7. března.
Opět se potvrdilo, že lidská fantazie nezná hranic. Mezi maskami poletoval upír, hrála skupina KISS, uklízela uklízecí četa
STRABAG s obličeji členů vlády, horská služba zachraňovala

lyžaře speciální kapačkou a orientální tanečnice se vlnily ve
víru tance. Tyto masky obdržely ocenění. Dále se po tanečním
parketu míhali cvičenci v trenýrkách skoro pod paže, své “klienty” obcházela smrtka s kosou, z hory Olymp sestoupili bohové, na šlapacím traktůrku dorazil z lesa traktorista, přilétlo UFO
a dostaveníčko si daly čarodějnice a další a další masky. I letos
byla obrovská tombola. Přes 250 cen schovaných v ruličkách
a 15 cen v hlavním losování. I z tohoto bálu si odnesli hlavní
výhru “roškopáci.”
Jediné, na co bych chtěla maličko upozornit, byl výdej cen venku – byla šílená zima. Jinak všem, co pořádají plesy a bály, přeji
hodně návštěvníků a úspěchů v dalších letech.
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V březnu 21. se zúčastnili ve Vysokém Veselí dětští zástupci TJ Sokola Roškopov pětiboje. Soutěžilo se ve skoku přes švihadlo,
házení míčem do basketbalového koše, v člunkovém běhu, ve šplhu na tyči a ve skoku do dálky. Mezi ostřílenými závodníky se
zúčastnili i nováčci, naši prvňáčci. Všichni si vedli velmi dobře. Ve svých kategoriích se umístili takto:
2. Pavel Sucharda, 3. Dominik Sucharda a Pepča Pour, 5. Péťa a Míša Šafářovi, 6. Ondra Zuzánek a Jakub Kulhánek a 9. Šárka
Suchardová.
Gratuluji a prvňáčkům přeji hodně úspěchů v dalších závodech

ROŠKOPOVSKÉ TOPSPINOVÉ OKÉNKO:
Výsledková tabulka Okresního přeboru mužů D k 20. březnu 2009
1. Kopidlno C
21
0
2
286:128
65
2. Rovensko p. T.
20
0
3
295:119
63
3. Stará Paka D
18
1
4
287 :127
60
4. Veliš B
18
1
4
274:140
60
5. Chomutice
14
1
8
244:170
52
6. Úbislavice B
13
2
8
236:176
51
7. Hořice D
12
2
10
222:192
47
8. Radim B
10
2
11
232:182
45
9. Jičín F
11
0
12
205:209
45
10. Nemyčeves D
7
1
15
179:235
38
11. Butoves C
6
1
16
153:261
36
12. ROŠKOPOV
4
0
19
111:303
31
13. L. Bělohrad E
2
1
20
111:303
28
14. Slatiny
0
0
23
57:357
23
Hodně zdaru za zelenými stoly a již jen samé vyhrané míčky!!!
POZVÁNKA - předběžně si poznamenejte do svých kalendářů – 20. června pořádá SDH Roškopov výlet nejen pro děti do
Pěnčína.
Andrea Zuzánková

POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVATEL
Narůstá nebezpečí vzniku požárů při zakládání ohňů v přírodě a s probíhajícím jarním úklidem se množí počty požárů.
K požárům dochází zejména v lesním a travním porostu, na
zemědělských plochách a na skládkách odpadů. Tato oblast je
ošetřena v rámci legislativy několika zákony. Předně je nutno
upozornit na zákon č.133/1985 Sb. O požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, který v §5 odst. 2 zakazuje právnickým a
podnikajícím fyzickým osobám vypalování porostů. V zákoně
je rovněž pamatováno na běžného občana v odst. 2 písm. 7, kde
se fyzickým osobám zakazuje provádět vypalování porostů. To
znamená, že plošné vypalování porostů je zakázáno celoročně!
V rámci Královéhradeckého kraje je problematika zakládání
ohňů v přírodě, na skládkách a vypalování porostů řešena rovněž, a to nařízením hejtmana Královéhradeckého kraje č.3/2002
ze dne 9. října 2002, který stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
V pravomoci obce či města je rovněž možnost upravit si problematiku pálení, vypalování a spalování odpadu samostatnou
vyhláškou.
Pro spalování látek přírodního charakteru platí, že:
1. Pálení /většího rozsahu/ musí být nahlášeno – v regionu OÚ
Stará Paka jde o OPIS HZS Jičín
2. Pálení lze provádět za dozoru osoby starší 18 let
3. Na místě pálení musí být k dispozici hasební prostředky
v množství přiměřeném rozsahu pálení /voda, lopaty, hasicí
přístroje, tlumice,…/
4. Místo pro rozdělávání ohně musí být izolováno od hořlavých látek
5. Oheň nesmí být rozděláván za dlouhotrvajícího sucha a větrného počasí
6. Ohniště je možné zřizovat jen v bezpečné vzdálenosti od
budov, lesních porostů a hořlavých materiálů

7. Po skončení pálení musí být oheň řádně uhašen, jinak nelze
ohniště opustit
K bodu č. 1 – hlášení o pálení musí obsahovat:
- Datum a čas pálení, jméno a tel. číslo odpovědné osoby
- Druh spalované látky
- Přesnou lokalitu pálení /i místní název/
- Zajištění asistence /při větším rozsahu/
- Jakým způsobem jsou zajištěny hasební prostředky a hasební látka
- Uvedení příjezdových cest a nejbližší vodní zdroj
Za nedodržení podmínek spalování lze uložit dosti vysoké
pokuty.
I takto vznikají požáry – nedopalek cigarety v bundě zapálil
byt.
Jak je neopatrné zacházení s cigaretou, zvláště pod vlivem alkoholu, nebezpečné a může snadno skončit dramatickým požárem,
se přesvědčili obyvatelé panelového
domu ve Zlíně. Jistý mladík kouřil
na balkoně, v podnapilém stavu strčil nedopalek cigarety do bundy, tu
potom zavěsil na chodbě na věšák a
šel spát.
Následný požár vzbudil nejdříve
jeho otce, který se marně snažil
oheň uhasit. Po vzbuzení syna se
oba ještě chvíli neúspěšně snažili
plameny uhasit. Nadýchali se toxického kouře a stejně jako
ostatní nájemníci museli utéci z domu. S požárem si poradili
až přivolaní hasiči. Způsobená škoda byla vyčíslena na 80 tisíc
korun.
Karel Rail, velitel okrsku SDH Stará Paka, člen odborné
rady velitelů OSH ČMS Jičín
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Pozvánka k návštěvě letního sochařského-řezbářského sympozia v Roškopově
Zveme Vás k návštěvě prvního ročníku tvůrčích dílen pro dospělé, “Sochařské sympozium Roškopov 2009”. Uskuteční se
v létě ve dnech 8. - 15. srpna 2009.
Po několikaletých zkušenostech s organizací tvůrčích dílen pro
děti a mládež se občanské sdružení OPEN ART Nová Paka
(www.open-art.cz) rozhodlo vytvořit prostor s atmosférou otevřenou inspiraci, tvořivosti, vzájemnému obohacování také pro
dospělé.
Na týden se zde setkají absolventi sochařských ateliérů VŠUP
a AVU, Adéla Bébarová (AVU, prof. J. Zeithamml), Josef
Šafařík (VŠUP, prof. M. Karel), Ondřej Šída (VŠUP, prof. J.
Beránek), Petr Stibral (AVU, prof. J. Zeithamml) a jako host
prof. Marian Karel, kteří se ve své tvorbě zaměří a soustředí na
funkci sochy – objektu v krajině a urbanisticky řešeném prostoru. Komunikace sochy, jejího prostředí a její působení na vizuální a emoční vjemy návštěvníka (kolemjdoucího) je nosným

prvkem, na kterém chtějí toto sympozium – workshop stavět.
Rádi by touto formou uvedli laika, ale i výtvarníky aktivní v
oboru sochařství a enviromentálního umění do problematiky
spojené s funkcí a vnímáním výtvarného díla a poukázali na její
potenciální přesah do krajiny, vesnice a města samého.
Součástí sympozia bude i cyklus přednášek zabývajících se
již zmíněnou problematikou. Snaha o dedukci pojmu “umění
v prostoru” a vymezení hranic, které tento pojem generují, by
měla vést k diskuzi nad tím, kde končí umění a začíná kýč, co je
socha a co řezbářství, kde končí umění a začíná řemeslo.
Celý projekt bude zakončen vernisáží, přijít podívat se ale můžete i kdykoliv v jeho průběhu, do areálu AVZO Roškopov (u
klubovny).
Dílna bude probíhat souběžně s jednou z dílen dětských a na
jejich vzájemný vztah jsme zvědaví, těšíme se.
OPEN ART

Nezapomínejte na Jivínského Štefana!
Před pěti lety se mi do rukou poprvé dostala kartička s figurkou
Jivínského Štefana. Rozjela jsem se tehdy do jičínského K-Klubu. „Ahoj, vítám tě, já jsem ProChor“ řekl srdečně starší muž a
předal mi své noviny „Prochoroviny“. Atmosféra celé akce byla
plná nadšení a radosti. Potkávali se a zdravili známí, sdílely se
zkušenosti. Od té doby jsem se na kouzelné setkání, které je
pokaždé v jiném městě, ráda vracela.
Jak Jevínský Štefan vznikl? „Před dvanácti lety se sešla skupina
přátel. Dohodli se, že budou udělovat Jivínského Štefana. Jedná
se tedy o iniciativu zdola. Jsme otevřená a samozvaná Štefanská komise. Začínali jsme v jičínském K-Klubu,“ konstatoval
Bohumír Procházka.
Jivínský Štefan se koná vždy 25. února. Letošní ročník byl už
dvanáctý a hostitelským městem se stala Sobotka. Od roku 2001
jsou dvě kategorie: Cena za největší počin roku, kde rozhoduje
los, a cena za dlouholetou kulturní činnost, o níž rozhoduje
porota. Rok 2008 se prezentoval dvěstěosmnácti nominovanými (z celého bývalého okresu Jičín). Šťastný los padl v první
kategorii hořickému studentovi Milanu Ertlovi, nominovanému
za seminární práci o židovském lékaři Jaroslavu Kaufmanovi,
kteý byl v koncentračním táboře Sachsenhausenu nasazen do
tajné tiskařské dílny na padělání peněz. Ocenění
za dlouholeté zásluhy o rozvoj kultury získala
usměvavá devadesátiletá Blažena Zatloukalová z
Hořic. Dostalo se jí tak poděkování za její dlouholetou činnost ve spolkovém pěveckém sboru
Vesna (díky jejímu diplomatickému jednání byl
tak sboru vrácen zabavený majetek).
Mezi nominovanými z Nové Paky byla Kateřina
Krausová a spol. za galerii na půdě novopackého
gymnázia a letošní jubilant pan Karel Pokorný.
Novopacký amatérský filmař již pětadvacet let
točí filmové dokumenty, portréty různých osobností. K jeho dílům patří i film o událostech v
letech 1968 a film Muž jménem Jan.
Za Novou Paku však byli na letošního Jivínského Štefana nominováni pouze výše uvedení.
Příští setkání je naplánováno v Libuni a už
nyní je možné posílat nominace za kulturní
počiny, které vás zaujaly. Kdo může být takto
oceněn? Nominovaný může bydlet jinde, svoji činnost musí vyvíjet na území (bývalého)
okresu Jičín, musí jít o osobu dosud žijící (vyjímku tvoří ten, jehož činnost si v posledních letech a měsících před úmrtím zasloužila pozornost - porota profesionálně

rozhodne). Důležité je, že nikdo se nesmí nominovat sám.
Co máte udělat, pokud se vám líbil kulturní počin a chtěli byste
osobu či spolek nominovat? Napište jméno, adresu, důvod nominace (stačí dvě-tři věty) a uveďte kategorii, do které činnost
patří. Vše pošlete na adresu: B. Procházka, Sokolovská 367,
Jičín nebo E-mail: prochor.jc@tiscali.cz. Termín je 31. prosinec. Lednová Štefanská komise následně rozhodne o správnosti
nominací.
Kdo může být zařazen do kategorie ocenění za dlouhodobou
činnost? Patří sem nominace lidí, kteří pracují víc než pět let.
Pokud někdo už cenu získá, může být přijata jeho další nominace jen v kategorii za počin roku. Pokud se nominace opakuje po
dobu pěti let, může být poté zařazena do kategorie za dlouhodobou činnost. Vůbec se však nelekejte, pokud se vám pravidla
zdají složitá a prostě „ProChorovi“ napište, co se vám v Nové
Pace nebo v jejím okolí líbilo a zaslouží si poděkování!
To nejdůležitější na závěr. Jivínský Štefan je hlavně o setkání a
poděkování, takže nezapomínejte a pište!
(bk)

Jedno z mnoha přátelských setkání, tentokrát pana Karla Pokorného a Zbyňka Boháče.
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Výroční valná hromada TJ Sokol Stará Paka
Dne 16. 2. 2009 se sešla na svém jednání valná hromada TJ
Sokol ve Staré Pace. Jednání řídil L. Frýba, který přivítal hosta
– p. Jiřího Knapa – místostarostu obce. Ve svém úvodním vystoupení konstatoval předseda TJ – Mgr. Pospíšil, že toto jednání má uzavřít rok 2008 jak po sportovní stránce, tak po stránce
hospodářské. Poděkoval všem funkcionářům i sportovcům,
kteří zajišťovali akce během celého roku. Výbor TJ se scházel
pravidelně na měsíčních jednáních, kde hodnotil akce pořádané
jednotlivými oddíly i průběžný stav financí TJ. Zhodnotil činnost jednotlivých oddílů.
V čele fotbalistů stojí p. O. Vrabec. Fotbalisté si na svých posledních jednáních vytyčili nové úkoly a cíle, kdy jejich snahou
bude zaměření na domácí hráče případně z nejbližšího okolí
(Jičínsko). Zárukou dobré výkonnosti „A“ mužstva by měl též
být nový trenér p. Balog. Výbor TJ zažádal pro oddíl kopané o
dotaci z Královéhradeckého kraje na červnový turnaj přípravek
– po ukončení soutěží 2008/2009.
Lyžařský oddíl, v jehož čele stojí ing. P. Šulc se v posledních
letech zaměřuje na akce méně společné s lyžováním (vzhledem
k nedostatku sněhu v uplynulých zimách), a to staropacký kros,
lyžařský ples, přejezd Jizerských hor a Krkonoš, turistický
výšlap. Příkladná je práce hospodáře B. Nýdrleho a jeho vedení
přehledu o majetku oddílu i brigádnické činnosti jednotlivých
členů.
Oddíl stolního tenisu, ač méně početný co do členské základny,
má v soutěžích 4 mužstva dospělých a mužstvo žáků. Právě
žáci by měli být do budoucna zásobárnou nových hráčů, kteří
by nastoupili na místa dospělých. „A“ mužstvo je prozatím v
čele divizní skupiny a bude jistě usilovat o návrat do III. ligy,
kterou na jaře loňského roku opustilo, předpoklady i zkušenosti
k tomu jistě má.
ASPV – předsedkyní je M. Kynychová. Zde je jen škoda, že
cvičí pouze ženy, případně děti. Mužská část jaksi poodpadla.
Práci tohoto oddílu je třeba do budoucna lépe propagovat.
Oddíl cyklistiky vedený Z. Tomášem je malý počtem členů,
avšak může se chlubit jednotlivými úspěchy v závodech, které
se konají po celé republice. Počet členů je v současné době 12,
avšak snahou předsedy oddílu je, aby byli všichni aktivní, a tak
je možná očekávaná redukce počtu o ty, kteří jsou v současné
době pouze v evidenci.
Závěrem předseda TJ řekl, že na finančním zajištění činnosti TJ
se podílel i Obecní úřad ve Staré Pace, za což mu patří velký
dík.
Hospodář TJ M. Dlouhý konstatoval řečí čísel, že hospodaření
TJ v roce 2008 bylo aktivní, a to o 42 tis. Kč. Na příjmové i
výdajové části rozvahy se hospodařilo s více jak 600 tis. Kč.
Poděkoval všem dílčím pokladníkům oddílů za jejich celoroční
práci.
Předseda revizní komise J. Šulc seznámil přítomné s činností
RK, jež se v počátku své práce zaměřila na členské příspěvky
oddílů a jejich výběr. Dále byla provedena kontrola hospodaření oddílů kopané, stolního tenisu. Drobné zjištěné nedostatky
byly výbory oddílů odstraněny. Předseda RK nastínil, kde jsou
„bolavá“ místa v činnosti jednotlivých oddílů i na co se práce
revizní komise zaměří v nejbližší době.
V další, slavnostnější části bylo provedeno vyhodnocení nejlep-

ších sportovců za rok 2008. U fotbalového oddílu to byl – Václav Horák, u lyžařů – Jiří Vávra, u stolních tenistů – Martin
Havelka, v ASPV – Dana Tůmová, u cyklistů – Zdeněk Tomáš
a za výbor TJ – Miroslava Urbanová. Diplom a upomínkovou
cenu předali předseda TJ Sokol a místostarosta obce.
V úvodu diskuse vystoupil místostarosta J. Knap, poděkoval
všem členům TJ, kteří měli nějakou zásluhu na konání oslav
650. výročí první písemné zmínky o obci Stará Paka, které
proběhly v loňském květnu. Oslavy proběhly důstojně a všemi
přítomnými byly hodnoceny kladně. Přestože požadavek na dotace pro činnost společenských organizací v obci pro rok 2009
vzrostl téměř dvojnásobně proti předchozímu roku, snahou
zastupitelstva obce bude na veřejném zasedání co nejzodpovědněji tyto žádosti posoudit a vyhovět jim v maximální míře.
Vedení obce i výboru TJ není lhostejné neustálé ničení majetku
TJ na fotbalovém stadionu. Společným úsilím bude najít kompromisní a nejoptimálnější řešení pro oplocení tohoto areálu. V
příštím roce nás čekají komunální volby v obci, předpokladem
úspěšného absolvování by měla být i dobrá a zodpovědná příprava kandidátky výborem TJ. K dosažení dobrých sportovních
úspěchů v roce 2009 popřál všem aktivním sportovcům pevné
zdraví.
Předseda oddílu stolního tenisu M. Pánek zhodnotil současné
postavení jednotlivých mužstev v jejich soutěžích. O. Vrabec
informoval o záměrech oddílu pro zlepšení práce u jednotlivých
mužstev (materiální vybavení hráčů, zimní příprava, zaměření
na vlastní odchovance apod.). V závěru pozval přítomné na
blížící se ples sportovců. Za lyžařský oddíl zhodnotil rok místopředseda oddílu L. Frýba. Přes nepřízeň počasí pro lyžařský
sport v posledních letech je oddíl stále aktivní a pořádá řadu
akcí pro veřejnost. Jsou to lyžařský přejezd Jizerských hor a Krkonoš, lyžařský bál, staropacký kros – přespolní běh, turistický
výšlap po Krkonoších, dvě nové akce v roce 2008 byly turistické pochody – výšlap na Kozinec a do Borovnice a novoroční
opékání vuřtů na Kumburku. K tomu patří tradiční pracovní
akce jako příprava dřeva na chatě v Rokytnici n. Jiz., nátěr střechy tamtéž, údržba sjezdovky a chaty v areálu ve Staré Pace.
Jednání valné hromady TJ Sokol Stará Paka proběhlo dle připraveného scénáře. Zhodnotilo práci výboru, oddílů i celkové
hospodaření TJ. Ve svém usnesení je výboru TJ uloženo zabývat se podnětnými připomínkami z jednání valné hromady,
podněty revizní komise, finančně podporovat hlavně závodní
činnost jednotlivých oddílů. Sportovním oddílům se ukládá
zajišťovat rozšíření členské základny, pravidelně zajišťovat
výběr členských příspěvků, nabízet sportovní činnost a akce
pro širokou veřejnost obyvatelstva se zaměřením pro mládež. O
svých akcích pravidelně informovat ve čtvrtletníku Podhoran i
na webových stránkách obce Stará Paka.
Závěr jednání provedl předseda TJ Mgr. Pospíšil. Zhodnotil
jednání valné hromady jako pozitivní a kladné, k tomu přispěla
i vlastní účast, kdy ze 49 pozvaných bylo přítomno 45 členů
TJ.
Závěrem popřál všem přítomným hodně úspěchů a pevné zdraví v roce 2009.
Zaznamenal: Jiří Knap

21

Stolní tenis
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Vážení sportovní přátelé a příznivci sportu ve Staré Pace. Přinášíme tabulky mužstev mužů a žáků v ročníku 2008/2009. Podrobnější rozbor úspěšnosti jednotlivých hráčů a komentář k jednotlivým soutěžím přineseme v dalším čísle Podhoranu. K uvedeným
přehledům můžeme říci, že družstvu mužů “A” se nepodařilo obhájit průběžné 1. místo v tabulce a v konečném účtování podlehlo
mužstvu Kostelce n. O.”A”. Mužstvo mužů “B” si zachovalo příslušnost v krajské soutěži II. třídy i pro další ročník. Žáci v okresním přeboru obsadili po základní části 7. příčku. Při zlepšení tréninkového procesu mají šanci i na umístění lepší. Tabulky mužstev
mužů “C” a “D” nejsou ještě konečné, chybí dohrát 1 resp. 2 soutěžní utkání. V tabulce mužů okresního přeboru skupiny “B” chybí
započítat vítězný zápas našeho “C” mužstva s L. Bělohradem. Jiří Knap - tabulky byly staženy z inf. systému pro stolní tenis

Divize muži -

STOLNÍ TENIS - Okresní přebor ŽÁCI
1. Radim

9 8 1 0

78/12

26 b.

2. Jičín

9 8 1 0

70/20

26 b.

3. Hořice

9 6 0 3

50/40

21 b.

4. L.Bělohrad

7 5 1 1

48/22

18 b.

5. Kopidlno

9 4 1 4

40/50

18 b.

6. Popovice

9 3 0 6

41/49

15 b.

7. Stará Paka

9 2 2 5

39/51

15 b.

8. Železnice

9 3 0 6

37/53

15 b.

9. Nemyčeves 9 2 0 7

29/61

13 b.

10. Miletín

10/80

9 b.

9 0 0 9

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Kostelec n.O. A
Stará Paka A
Slavia Hr.Králové A
Sokol Hr.Králové 2 C
Nová Paka A
Valdice A
Třebechovice p.O. A
Dvůr Králové n.L. B
Vrchlabí A
Hronov A
Jičín B
Hostinné A

Utkání
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
V
21
18
17
10
8
7
8
8
7
4
5
0

R
0
2
1
2
4
6
4
3
3
8
3
2

P
1
2
4
10
10
9
10
11
12
10
14
20

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Krajská soutěž II.třídy muži, skupina A
Tabulka soutěže po 22. kole - Základní část
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rtyně v P. B
Janské Lázně A
Železnice A
Bernartice A
Chlumec n.Cidl. B
Vrchlabí C
Stěžery A
Jičín C
Úpice B
Stará Paka B
Lázně Bělohrad A
Žacléř A

Utkání
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
18
15
14
8
8
9
9
8
7
8
5
5

R
2
1
2
6
5
2
2
4
4
2
4
2

P
2
6
6
8
9
11
11
10
11
12
13
15

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
666:473
667:595
660:558
624:624
588:644
576:571
590:591
600:615
604:669
617:634
540:666
556:648

Zápasy
210:115
202:147
183:154
176:177
168:172
168:159
164:178
164:176
167:182
162:188
133:198
144:195

Body
60
53
52
44
43
42
42
42
40
40
36
34

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Sety
852:594
861:624
844:629
782:687
801:678
801:643
758:695
711:776
691:796
587:854
545:914
565:908

Zápasy
245:133
239:139
227:151
209:169
219:159
220:158
198:180
175:203
165:213
136:242
117:261
118:260

Body
55
54
50
50
47
45
42
39
35
32
29
26

Okresní přebor muži B
Tabulka soutěže po 21. kole - Základní část
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Valdice B
St. Paka C
L. Bělohrad C
Nemyčeves B
Kopidlno B
Lány B
N. Paka C
Butoves A
Žlunice A
Hořice C
Rovensko B
Radim A

Utkání
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

V
16
14
13
14
11
11
9
8
6
4
3
2

R
2
5
3
1
4
2
3
2
2
3
2
1

P
3
2
5
6
6
8
9
11
13
14
16
18

Sety
635:293
667:391
671:516
588:608
591:593
564:636
596:630
561:625
536:616
583:668
534:669
422:703

Zápasy
213:64
202:101
197:138
174:164
162:175
155:182
170:180
156:180
142:183
163:193
143:200
101:218

Body
64
60
57
44
42
42
42
41
39
38
35
24
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Okresní přebor muži D
Tabulka soutěže po 24. kole - Základní část
Poř.
1
2
3

Kopidlno C
Rovensko C
Veliš B

Utkání
24
24
24

V
21
21
19

R
1
0
1

P
2
3
4

K
0
0
0

Sety
999:564
983:511
970:647

Zápasy
299:133
310:122
285:147

Body
67
66
63

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

St. Paka D
Úbislavice B
Chomutice A
Radim B
Hořice D
Jičín F
Nemyčeves D
Butoves C
Roškopov A
L. Bělohrad E
Slatiny A

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

19
13
14
11
11
11
8
7
4
2
0

1
3
1
2
2
0
1
1
0
1
0

4
8
9
11
11
13
15
16
20
21
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1014:554
900:726
885:671
850:703
809:731
774:801
747:829
639:908
487:1026
485:1047
336:1160

299:133
247:185
248:184
243:189
229:203
212:220
197:235
165:267
115:317
112:320
63:369

63
53
53
48
48
46
41
39
32
29
24

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Oddíl kopané TJ Sokol Stará Paka
Tak a jeto tady. Začíná nám fotbalové jaro a chtěl bych Vám
všem říci, co jsme přes zimu dělali a co chystáme pro letošní
jarní sezónu.
Celou zimu se trénovalo, jak přípravka, tak dorost dohromady
s mužstvem dospělých.
Přípravka se zúčastnila několika turnajů a v jednom z nich
v Lomnici n. Popelkou, z kterého je i hromadná fotografie, se
umístila na druhém místě. S přípravkou jezdí v hojném počtu
rodiče dětí a tím jim při zápasech dělají výbornou kulisu. Děti
jsou dobře vedeny trenéry. Všem za to děkuji.

Měsíc už trénují i žáci.
Kdo sleduje tabulky fotbalového oddílu či naše www stránky
a tím dění ve staropackém fotbale, tak ví, že jsme nastavili
některé novinky. Přivedli jsme nového trenéra pana Josefa Baloga a s ním se domluvili, že budeme zapracovávat co nejvíce
staropackých hráčů. Dále, že budeme chtít hráče, kteří budou
jezdit trénovat a budou z blízkého okolí. S kluky z velké dálky
jsme se domluvili, že pro jarní sezonu půjdou hostovat jinam a
že dáme šanci našim odchovancům a k nim se vrátíme v létě,
pokud je budeme potřebovat.
Docela mě mile překvapila u většiny hráčů velká účast na trénincích, i když u některých by to určitě mohlo být ještě lepší.
Poprvé se ve Staré Pace uspořádalo fotbalové čtyřdenní soustředění, také za velké účasti hráčů.
Dali jsme udělat nové dresy v klubových barvách, na které velkou měrou přispěli sponzoři.
Kromě jednotlivých zápasů všech mužstev chceme uspořádat
dva turnaje. Jedním je memoriál Arnošta Štěpánka v termínu
4. 7. 2009 s cenami pro všechna zúčastněná mužstva. První tři
si rozdělí tyto ceny: 1. cena SUD PIVA, druhá cena 7 kg ŠUNKOVÁ KÝTA a třetí cena třílitrový FERNET CITRUS.
Druhý turnaj se bude konat 28. 6. 2009 a je o pohár starosty obce
Stará Paka. Vymysleli jsme to tak, že pozveme na naše hřiště
okresní vítěze přípravek v Královéhradeckém kraji. Dojde tak
ke konfrontaci kategorii přípravek v rámci celého našeho kraje.
Samozřejmě se tohoto turnaje zúčastní i naše přípravka. Turnaj
bude mít šest účastníků. Dále se tento den po turnaji přípravek
odehraje utkání internacionálů České republiky proti naší staré
gardě s autogramiádou. Jelikož tento den bude hezky, tak jsme
pro Vás občany a fanoušky fotbalu uspořádali večerní program.
Proběhne vystoupení TRAVESTI SHOW a dvou hudebních
skupin MASGERADE a SAMHAIN.
Co je asi pro Vás fanoušky, občany Staré Paky a širokého okolí
nejdůležitější, je to, že se po celý den a večer nebude vybírat
vstupné!!!
Tím doufáme, že přijdete v hojném počtu fandit fotbalu a našim
mužstvům, která to budou moc potřebovat, aby uspěla, a večer
přijdete za nevšední zábavou pod širým nebem.
Občerstvení v průběhu celého dne bude zajištěno.
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Tuto moji zprávu bych chtěl ukončit poděkováním za kupování fotbalových kalendářů Staré Paky, jejichž prodejem se vydělalo 25.000 Kč a ty budou použity na nákup přenosných branek
z lehkého materiálu. Díky.
Dále jsem Vám chtěl sdělit, že nejsme žádný uzavřený klub a
noví členové mužstev všech věkových kategorií jsou vítáni, tak
i občané, kteří by nám rádi pomohli s pořádáním zápasů i dalších akcí. Všem zájemcům předem děkuji. Máme také pro jaro

nějaké ty posily jak do A i B mužstva (jeden dokonce pochází
z EGYPTA ) a další změny v našem areálu. Přijďte se podívat
a podpořit všechna naše mužstva. Proto Vám do Podhoranu
dáváme asi poprvé celkový rozpis zápasů všech mužstev pro
jaro 2009.
Díky, sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Předseda oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka
Oldřich Vrabec
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