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NovĢ upravená zeleŸ pƎed Masarykovou základní školou
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USNESENÍ ZE 6. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
6. veƎejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konané dne 1. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Stará Paka
ZO schvaluje:
1) Program 6. veƎejného zasedání ZO doplnĢný o bod:
5f) Dodatek ē.1 Obec Stará Paka x Ing. Makoviēka - technická
pomoc
10c)
Havárie + pojistná událost
2) OvĢƎovatele zápisu z 6. VZ pana Daniela Zajíce
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ing. P. ervený, Hana Hylmarová
4) Smlouvu o výpƽjēce mezi ÚZSVM a Obcí Stará Paka na pozemky ē. parc. 1123/2, ost. plocha o výmĢƎe 1 579 m2, parc.
ē. 1124/30, ost. plocha, o výmĢƎe 987 m2, parc. ē. 1124/31,
ost. plocha o výmĢƎe 4 085 m2, parc. ē. 1124/32, ost. plocha
o výmĢƎe 4 553 m2 vše v k. ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2011
5) Smlouvu o dílo ē. 307/2011 mezi VODA CZ s.r.o. a obcí Stará
Paka na havarijní opravu pƎeēerpávací stanice u bývalé Velvety za cenu 269 741,- Kē bez DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2011
6) Smlouvu o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka
a VP Net, s.r.o. - II. etapa plynoﬁkace Obce Stará Paka za
úhradu ve výši 44 037,60 Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2011
7) Smlouvu o poskytnuơ invesƟēního ﬁnanēního pƎíspĢvku
z rozpoētu Obce Stará Paka v rámci pƎímé podpory sportovních akƟvit mezi Obcí Stará Paka a TJ Sokol Stará Paka ve
výši 100 000,- Kē na zajištĢní pokryơ výdajƽ na lyžaƎský vlek
v hodnotĢ 300 000,- Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2011
8) Dodatek ē. 1 ke smlouvĢ o dílo provedení stavby mezi Obcí
Stará Paka a Ing. Makoviēkou na technickou pomoc pƎi
zajišƛování stavby „Rekonstrukce kanalizace Revoluēní ul.“
a „ZatrubnĢní bezejmenného toku“.
Zodpovídá: starosta
Termín:30. 9. 2011
9) Návrh na úpravu rozpoētu Obce Stará Paka ē. 4
Zodpovídá: ZO, hl. úēetní
Termín: bezodkladnĢ
10) PƎíspĢvek DSO Novopacko ve výši 87 000,- Kē na restaurování
sochy Panny Marie.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 30. 9. 2011

11) MasarykovĢ ZŠ Stará Paka použiơ ēástky 230 000,- Kē z kapitoly „Doﬁnancování mzdových prostƎedkƽ pro I.B. tƎídu“
na provoz školy.
Zodpovídá: Ǝeditel ZŠ
Termín: 30. 9. 2011
12) Pro nové funkēní období Školské rady pƎi MasarykovĢ základní
škole ve Staré Pace, okres Jiēín na roky 2011 – 2014 za zƎizovatele paní Ivonu Hykyšovou a paní Hanu Hylmarovou.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
ZO bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení z 5. veƎ. zasedání zastupitelstva Obce S. Paka.
2) PlnĢní rozpoētu obce Stará Paka k 31. 7. 2011.
3) PƎíkaz starostky obce Stará Paka k inventarizaci movitého
i nemovitého majetku obce.
4) Informaci o výmĢnĢ oken na pƎíšơ rok v MasarykovĢ ZŠ.
5) Informaci o havárii a pojistné událosƟ v MasarykovĢ ZŠ.
6) Informaci o kontrole z FÚ na Czech point.
7) Informaci o souhlasném prohlášení – pozemky v k. ú. Žěár
u St. Paky.
8) Informaci o probíhajících pracích v obci Stará Paka.
9) Informaci o poškozování obecního majetku.
10) Informaci o zveƎejnĢní nabídky pozemkƽ „Záduška“ v Jiēínském deníku.
11) PodĢkování p. Frýby za poskytnuơ pƎíspĢvku na lyžaƎský vlek.
12) Dotaz p. Frýby na stav techniky na zimní údržbu.
13) PodĢkování Ǝeditele Masarykovy ZŠ Stará Paka za pomoc pƎi
havárii ve škole.
14) PƎipomínku p. Antoše na úpravu zelenĢ v ul. Letná.
15) PƎipomínku p. Ing. erveného na zveƎejnĢní stanoviska SÚS
Jiēín k sekání trávy podél komunikací.
16) PodĢkování p. Pospíšila za ﬁnanēní pƎíspĢvek a pomoc pƎi
koupi lyžaƎského vleku.
17) PƎipomínku p. Fejfara k sekání pƎíkopƽ.
18) Žádost p. Válka o vyasfaltování cesty „Za Kanálem“ na podnĢt
pí. Suchardové.
19) Informaci p. Dlaboly na úpravu vegetace ve Staré Pace.
Usnesení schváleno všemi 9 pƎítomnými ēleny ZO

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
Kulturní památky
V letošním roce se obci Stará Paka podaƎilo, i pƎes velice napjatý rozpoēet, opravit dvĢ kulturní památky.
První restaurovanou kulturní památku si mohou prohlédnout obēané v RoškopovĢ. Jedná se o skulpturu
z roku 1861, kde na zadní ēásƟ byl neēitelný nápis, který nám odkázali naši pƎedci.
SochaƎ JiƎí Kynēl tento nápis opravil nákladem cca 25.000,- Kē a nyní si již všichni mƽžeme pƎeēíst
odkaz pƎedkƽ.
Druhou restaurovanou kulturní památkou je Immaculata - socha P. Marie s malým Ježíškem, která
pochází z konce 19. stoleơ a je umístĢna pƎed hƎbitovní zdí ve Staré Pace.
Tuto opravu, která se vyšplhala do výše 87 000,-Kē, se podaƎilo uskuteēnit z prostƎedkƽ Dobrovolného
svazku obcí Novopacko, kde obec ēerpala pƎíspĢvek 72 210,-Kē, zbytek byl uhrazen z rozpoētu obce.
VĢra Hlostová, starostka obce

Obec Stará Paka nabízí k prodeji
poslední 2 volné pozemky na stavbu rod. domkƽ v lokalitĢ „Záduška“. Pozemky jsou plnĢ zasíƛované, výmĢra cca 1 200 m2,
450,- Kē/m2 s možnosơ okamžité výstavby.
Bližší informace na OÚ Stará Pakatel.: 493 798 282, mob.: 650 250 827
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INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
ASOVANÁ BOMBA!
Všichni, kdo v srpnu a záƎí procházeli nebo projíždĢli Starou
Pakou, jistĢ zaznamenali velké zmĢny. Zahradnická ﬁrma, která
vyhrála výbĢrové Ǝízení, se pusƟla s vervou do práce a výsledkem
je „rozsvícená“ škola, nová výsadba pƎed bytovými domy, nové
záhony pƎed knihovnou a zaznamenali jste i to, že byla pokácena lípa pƎed knihovnou. Pro ty, kdo si povzdechli, že je to veliká
škoda, protože lípa tak krásnĢ vypadala, kvetla a je to barbarství
(takové ohlasy jsem slyšela na vlastní uši) pƎináším na fotograﬁích
doklad, že jen velkou shodou náhod a štĢsơ se nikomu nic ne-

Údržba vodních tokƽ na našem území
Všechny vodní toky, které protékají našimi katastry, mají svého vlastníka.
Vlastníkem tĢchto tokƽ, tzn. Rokytka, Oleška a Popelka, není Obec Stará
Paka. V drƟvé vĢtšinĢ je to stát, tedy eská Republika a v menšinĢ toky
protékají po pozemcích soukromých vlastníkƽ. Jedna vĢc ale tyto toky
spojuje, a to, že mají spoleēného správce. Tím je nyní státní podnik Povodí Labe s.p. V roce 2010 byla správcem vodního toku Rokytky státní
organizace ZemĢdĢlská vodohospodáƎská správa (ZVHS). V té dobĢ také
došlo v celé délce Rokytky k její prohlídce za úēasƟ zástupce obce a ZVHS.
Bylo dojednáno a písemnĢ pƎislíbeno, že ZVHS provede v období mĢsícƽ
7-11/2010 udržovací a údržbové práce na tomto toku. V dobĢ tohoto
pƎíslibu však již zástupci ZVHS vĢdĢli, že ēinnost jejich organizace bude
ukonēena k 31. 12. 2010 a veškeré pƎísliby na provedení prací byly tudíž
pouze „planými Ǝeēmi“.
Po výše uvedeném datu pƎešlo správcovství Rokytky opĢt na Povodí
Labe. Materiály a písemnými dokumenty pƎedanými ZVHS podniku
Povodí Labe se, jak to tak bývá, nikdo nezabýval. Zástupce obce tedy
Povodí Labe urgoval, aby nám k pƎislíbené akci z dob funkce ZVHS podali
konkrétní informace. OdpovĢě byla jednoduchá. „O niēem nevíme“, za-

stalo! Lípa byla celá vykotlaná,
shnilá, je to patrné na všech
fotograﬁích. Každý den kolem
pobíhá mnoho dĢơ, projíždĢjí
maminky s koēárky a projíždĢjí
auta. Teě jsou všichni z pohledu lípy v bezpeēí. Druhá lípa,
která je památkovĢ chránĢným
stromem, ēeká na odborné posouzení a na jeho základĢ s ní bude naloženo.
H. Hylmarová
znĢlo z úst pana poƎíēného. Obec tedy vyvinula akƟvitu a po dohodĢ se
zástupci Povodí Labe provedla v mĢsíci srpnu tohoto roku rekognoskaci
v celé délce vodního toku Rokytky. Taktéž byly Povodí Labe pƎedány kopie
veškeré korespondence obce se ZVHS. ZávĢr této prohlídky vodního
toku Rokytky v k.ú. Stará Paka vyúsƟl v další písemný pƎíslib Povodí
Labe s ơm, že cituji:
„V souēasné dobĢ probíhá pƎejímka majetku od ZVHS na Povodí Labe,
státní podnik, který je urēeným správcem drobného vodního toku Rokytka. Na základĢ místního šetƎení byla akce „OdstranĢní nánosƽ a probírka
bƎehového porostu v Ǝíēním kilometru 0,235 – 0,802 (rozjednaná s pƎedchozím správcem toku, kterým byla ZVHS – stanovisko ze dne 1.6.2010)
zahrnuta do návrhu plánu a údržby na rok 2012. O pƎípadné realizaci
akce budete s dostateēným pƎedsƟhem informováni.
Vážení ētenáƎi, povšimnĢte si, prosím, podtržených slov ve vĢtách citace
a zkusme se všichni zamyslet nad jejich kontextovým významem…
Další dobrou zprávou, prozaơm, je dohoda se zástupci Povodí Labe, že
takovýmto zpƽsobem budeme dĢlat místní šetƎení vodních tokƽ v rámci
jednotlivých katastrƽ naší obce. Pokud se v pƎíšơm roce povede údržba
Rokytky, další rok by mohla následovat údržba Olešky, napƎíklad v rámci
k.ú. Roškopov…
Josef Dlabola

Práce v centru obce a údržba veƎejné zelenĢ
V souvislosƟ s dokonēujícími se pracemi na zatrubnĢní bezejmenného
toku a rekonstrukce ēásƟ kanalizace v ulici Revoluēní v centru obce je na
místĢ podĢkovat všem trpĢlivým obēanƽm, jichž se tato akce aƛ pƎímo
nebo nepƎímo dotkla. V dobĢ, kdy pƎichází na svĢt tento ēlánek, nám
pod okny budovy obecního úƎadu vibrují válce urovnávající asfaltový
potah hlavní silnice. VĢƎme, že se nebude ve Staré Pace dlouho opakovat
podobná, takto veliká a na organizaci nároēná akce.
Proē nároēná? NezapomeŸme, že v centru obce probíhají ještĢ další
práce, a to pƎedevším realizace projektu „Regenerace centra obce Staré
Paky“. V rámci této zakázky, je nutné pracovat dle projektové dokumentace a zkoordinovat drobnĢjší terénní úpravy v parku pƎed ZŠ, uvnitƎ
areálu MŠ, pƎed OÚ, knihovnou a bytovými domy. Nelze si nepovšimnout
pracovníkƽ zhotovitelské ﬁrmy OK Garden, kteƎí pocházejí, kromĢ jejich
mistra, z pro nás exoƟcké zemĢ – Vietnamu. Jsou velmi pracoviơ a práce,
jako je sázení trvalek a rƽzných sazenic rostlin, jim jde od ruky. ZƎejmĢ
mají v tomto smĢru zkušenosƟ, které se v jejich rodné zemi pƎedávají
z generace na generaci. Tato zakázka by mĢla být od ﬁrmy OK Garden
pƎevzata k poslednímu listopadovému dni. Dílēí výsledek je vidĢt už
nyní, kdy se pƎedevším park pƎed ZŠ viditelnĢ prosvĢtlil. Po drobnĢjších
terénních úpravách, zasázení projektovaných dƎevin a rostlin, umístĢní
mulēovacího materiálu a oseơ trávníkƽ, nebude zajisté pƎebíraný výsledek „barevný“. UrēitĢ se ale mƽžeme pƎes zimu tĢšit na jarní mĢsíce,
období vegetace, kdy se nám tato odvedená práce na vlastní oēi ukáže
v plné své kráse.
Nezapomínáme i na ostatní zeleŸ, která „lemuje“ hlavní silnici u zdravotního stƎediska. KriƟcky musím pƎiznat, že nĢkteré keƎe, rostliny a dƎeviny,
nebyly v minulé dobĢ správnĢ udržovány a nyní jsou ve stavu, kdy nám

nezbude nic jiného než tyto redukovat (radikálnĢ omladit) nebo je úplnĢ
odstranit a nahradit. Tento zásah do zelenĢ jsme dohodli po shlédnuơ
inkriminovaných míst odborníkem, s mistrem výše zmínĢné ﬁrmy OK
Garden, panem Antošem. Tuto údržbu a odstranĢní nĢkterých dƎevin
provedeme s našimi pracovníky, pokud nám poēasí dovolí, v prƽbĢhu
mĢsícƽ listopadu a prosince. Jedná se o lokalitu pƎed zdravotním stƎediskem ve Staré Pace a dále o ostrƽvky zeleného pruhu od odboēky do
Francovy ulice až ke Staropacké SokolovnĢ. Oēekáváme mimo jiné i to,
že se zprƽhlední výhled veƎejnosƟ z chodníkƽ pƎed Hospƽdkou „Na
LajnĢ“ na dĢtské hƎištĢ, které je v poslední dobĢ spíše terēem vandalƽ
a mladistvých výrostkƽ, kteƎí tu po sobĢ zanechávají v lepším pƎípadĢ
odpadky.
Josef Dlabola
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MATE\SKÁ ŠKOLA
Staropacká mateƎská škola se umísƟla na 1. místĢ ve velké letní FOTO
SOUT ŽI:

„NejvƟpnĢjší fotograﬁe na téma bezpeēnost
silniēního provozu“.
VítĢzné snímky byly zveƎejnĢny na
hƩp://bezpecnaskolka.cz/?p=396
nebo na Facebooku:
hƩp://www.facebook.com/bezpecnaskolka

Mrkviēkový den u Berušek
Stalo se již tradicí, že už v mĢsíci záƎí zveme rodiēe do všech tƎíd
mateƎské školy proto, aby se seznámili s prostƎedím, kam budou
docházet jejich dĢƟ, dozvĢdĢli se potƎebné informace, ale také si
v novém prostƎedí pohráli se svými dĢtmi, pƎípadnĢ si spoleēnĢ
nĢco vyrobili.
V Beruškové tƎídĢ se tak jedno záƎijové odpoledne sešly maminky
s dĢtmi, aby s nimi oslavily Mrkviēkový den. Už od rána jsme mĢli
tƎídu vyzdobenou mrkviēkami a každé z dĢơ mĢlo na sobĢ nĢco oranžového. Mrkviēky jsme malovali, modelovali, chystali mrkviēkové
obēerstvení. Paní kuchaƎka nám uchystala po celý den mrkviēkový
jídelníēek - mrkvová pomazánka, masíēko v mrkvi a mrkvový salát
dĢtem moc chutnal. Odpoledne jsme pro maminky pƎipravili s dĢtmi
krátké vystoupení, aby vidĢly, co jsme se již od zaēátku záƎí nauēili.
Pak jsme si s nimi spoleēnĢ vyrábĢli mrkvová strašidýlka. Zúēastnili
jsme se s nimi internetové soutĢže O nejhezēí strašidlo. Po práci ná-

sledovalo obēerstvení z dobrƽtek, které maminky doma nachystaly.
Dobrƽtky byly samozƎejmĢ všechny z mrkve. S plnými bƎíšky zdravého jídla a maminky s novými recepty, které si mezi sebou vymĢnily,
jsme všichni odcházeli naveēer spokojenĢ domƽ.
Lenka Typltová

Jablíēkové odpoledne
14. záƎí odpoledne ožila zahrada mateƎské školy štĢbetáním dĢơ
i radami rodiēƽ. DĢƟ spoleēnĢ se svými rodiēi i uēitelkami uspoƎádaly
soutĢžní odpoledne s tématem - jablíēka. Rodiēe i dĢƟ se s chuơ
zapojili do soutĢží. Za mohutného povzbuzování probĢhly soutĢže
v pƎetahování lanem, chƽze ve dvojici s balonkem mezi tĢlem, skákání v pytlích, hod na cíl. Když už byly unaveny dĢƟ spoleēnĢ s rodiēi,
byl tu správný ēas na ochutnávání jablíēkových dobrot, které pro
dĢƟ pƎipravili rodiēe. Všichni si moc pochutnali! Rƽzné druhy jablíēkových mouēníkƽ, sušenek, štrƽdlƽ i ēerstvá jablíēka lákaly už svou
vƽní a vzhledem. Za tyto dobroty dĢkujeme všem rodiēƽm. Poēasí
nám pƎálo, a tak jsme spoleēnĢ strávili krásné spoleēné odpoledne.
Už se tĢšíme na další setkání u dýŸových strašidýlek.
Katka Trejbalová

Zahrada mateƎské školy

Domeēky pro zvíƎátka

O letošních letních prázdninách nebyl na zahradĢ naší mateƎské školy
takový klid, jako v jiných letech. Nebylo slyšet sice hlásky dĢơ, ale
zahrada se hemžila zahradníky. V rámci regenerace sídelní zelenĢ
ve Staré Pace nezapomnĢl náš zƎizovatel, Obec Stará Paka ani na
zahradu mateƎské školy. A tak se tĢšíme, že v jarních mĢsících naše
zahrada ožije nejen stĢbetáním dĢtských hláskƽ, ale poprvé rozkvete
barevnými kvĢƟnami a zazelená se novými stromky.
Lenka Typltová

PƎi spoleēné práci rodiēƽ a dĢơ jsme se inspirovali pohádkou Budka.
Jedno podzimní odpoledne jsme k nám pozvali maminky, aby nám
pomohly domeēky pro zvíƎátka vyrobit. A opravdu, bĢhem chvíle se
mohla zvíƎátka-plyšáci- zabydlet v novém domeēku z mechu, lisơ, kƽry,
jeƎabin a kaštanƽ. Spoleēná práce se zdaƎila, dĢƟ mĢly z nového obydlí
pro své chlupaté kamarády velikou radost! Dodnes máme domeēky
vystavené v šatnĢ, kde vytváƎejí pƎíjemnou podzimní atmosféru.
E. Zahradníková – Sedmikrásková tƎída

Strašidýlka

Hlasovat mƽžete každý den od 10.10 z jednoho poēítaēe
na stránkách hƩp://www.halloween-chlumec.cz
DĢkujeme dĢƟ z MŠ Stará Paka

Budeme rádi, když nás opĢt letos podpoƎíte v soutĢži
O nejhezēí strašidlo.
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ŠKOLA
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIÍN
Soubor pedagogicko-organizaēních opatƎení pro školní rok 2011 - 2012
Organizace školního roku 2011 - 2012
Období školního vyuēování ve školním roce 2011/2012 zaēne ve všech základních školách, stƎedních školách, základních umĢleckých
školách a konzervatoƎích ve ētvrtek 1. záƎí 2011.
Vyuēování bude v prvním pololeơ ukonēeno v úterý 31. ledna 2012.
Období školního vyuēování ve druhém pololeơ bude ukonēeno v pátek 29. ēervna 2012.
Podzimní prázdniny pƎipadnou na stƎedu 26. Ǝíjna a ētvrtek 27. Ǝíjna 2011.
Vánoēní prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skonēí v pondĢlí 2. ledna 2012. Vyuēování zaēne v úterý 3. ledna 2012.
Jednodenní pololetní prázdniny pƎipadnou na pátek 3. února 2012.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od pondĢlí 5. bƎezna 2012 do pátku 11. bƎezna 2012.
Velikonoēní prázdniny pƎipadnou na ētvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. ēervna 2012 do nedĢle 2. záƎí 2012. Období školního vyuēování ve školním roce
2012/2013 zaēne v pondĢlí 3. záƎí 2012.

Zápis žákƽ do 1. roēníku je stanoven na pátek 27. ledna 2012.
Zápis do 1. roēníku základního vzdĢlávání probĢhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 15. ledna do 15. února 2012. Tento termín
se vztahuje na školy všech zƎizovatelƽ.
Ve Staré Pace dne 1. záƎí 2011
Mgr. Pavel Antoš, Ǝeditel školy

Nový roēník COMENIA
V letošním roce byla naše škola již podruhé vybrána Národní
agenturou pro evropské vzdĢlávací programy (NAEP) do vzdĢlávacího programu Comenius. Tento program umožŸuje mezinárodní spolupráci uēitelƽ a žákƽ ze zúēastnĢných zemí, v našem
pƎípadĢ eska, NĢmecka, Slovenska a Turecka. Souēasný projekt
je zamĢƎen na šetƎení energiemi a nakládání s odpady, na poznávání životního prostƎedí v partnerských zemích. Na každý mĢsíc je
plánována ēinnost, která s projektem souvisí. Souēásơ projektu
je také komunikace v cizím jazyce, protože dĢƟ jsou ubytované
v hosƟtelských rodinách.
Na konci záƎí se uskuteēnilo první setkání (zaơm bez turecké
strany – turecká agentura se zpozdila ve schvalování projektu)
v nĢmecké škole v Bad Langensalza. Z naší školy se setkání zúēastnili ētyƎi žáci - A. Handloviēová, V. Rulíková, L. Mokoš a M. Vrabec
a ētyƎi uēitelé – K. Kamlerová, L. Faltová, P. Antoš, M. Štumpf.
KolegynĢ z nĢmecké školy pƎipravily opravdu zajímavý program,
zamĢƎený pƎedevším na poznávání pƎírodních zajímavosơ. V zážitkových hrách dĢƟ využívaly svoje smyly a poznávaly pƎírodu
jinak, než jsou zvyklé. Pekly pizzu v hlinĢné peci, vytváƎely objekty

z pƎírodnin. Zajímavá byla jistĢ
procházka po visutém chodníku
v korunách stromƽ v Národním
parku Hainich, který v letošním
roce získal Ɵtul PƎírodní památka UNESCO ēi procházka mezi
opicemi v zoologické zahradĢ
v Erfurtu. NejsilnĢjším zážitkem byla ale urēitĢ exkurze
do solného dolu v Merkers.
Sfárat osm set metrƽ do hlubin ZemĢ a vidĢt nádherné
a obrovské krystaly soli bylo
opravdu nezapomenutelné,
a navíc ta jízda na náklaěácích
v podzemním bludišƟ!
ZpĢt do školy se všichni vráƟli
plni dojmƽ, ale i s vĢdomím,
že nás každý mĢsíc ēekají další
úkoly projektu.
Mgr. KvĢta Kamlerová

Pyžamová párty
Protože nám ani dĢtem nestaēí být ve škole jen pƎes den, rozhodli
jsme se, že uspoƎádáme ve ētvrtek 22. 9. 2011 v podveēer velkou spoleēnou „PYŽAMOVOU PÁRTY“ tƎíd II. A a II. B a pozveme
i rodiēe, abychom si školy užili všichni dohromady a úplnĢ jinak.
KoneēnĢ se snad i Ɵ, co školou úplnĢ nežijí, tĢšili.
Sešli jsme se v 17 hodin na školním dvoƎe. Místo vstupenky potƎeboval každý jen pohodlné pyžamo a dobrou náladu. Vybaveni
pƎišli všichni vzornĢ! ekala nás spousta úkolƽ a legrace. Nejprve
rodiēe dĢtem ustlali pelíšky, aby se jim dobƎe usínalo a zdály se
jim ty nejsladší sny. Potom maminky nachystaly pohoštĢní. Stoly
se jen prohýbaly!!!! Zábava tedy mohla zaēít!! Spoleēné taneēky
stƎídaly nelehké soutĢže v pyžamových úborcích pro dvojice rodi-

ēƽ a dĢơ. Výkony obou smíšených družstev byly zcela vyrovnané,
a tak byl sladkou medailí odmĢnĢn každý. Rodiēe i dĢƟ zápasili
s plným nasazením. Nezbývalo, než si pƎát, aby nám spolu bylo
stále tak dobƎe a aby nám vše takhle vycházelo a klapalo po celý
školní rok 2011/2012.
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Proto rodiēe oblékli civil, my i dĢƟ jsme si vzali na sebe bundy
a vyrazili i s pƎekvapením veēera – lampiónky štĢsơ – na školní
dvƽr. Netrvalo dlouho a balónky i s pƎáním úspĢšného školního
roku a podpisem každého z nás se vznesly vysoko nad všechna
stavení ve Staré Pace. Dlouho jsme se za nimi dívali a doufali, že
se nám naše pƎání a možná ještĢ mnohá další doopravdy splní.
S pocitem pƎíjemnĢ stráveného veēera daly dĢƟ svým rodiēƽm
velkou pusu a odebrali se každý do svého pelíšku - rodiēe domƽ
a my do školy. Po pohádce na dobrou noc jsme všichni zaslouženĢ
usnuli. Žádný školní skƎítek nás v noci nebudil, a tak jsme ráno
vstávali s dobrou náladou a odpoēaơ. Moc jsme si pochutnali na
výborné snídani. Bylo z ēeho vybírat!! Maminky nám napekly
spoustu dobrot, za což jim patƎí velký DÍK!!!!!!!
Mgr. Zuzana Oborníková

Havárie vodovodního Ǝádu ve školní
budovĢ
Dne 26. 8. 2011 došlo ve školní budovĢ k havárii vodovodní
instalace – prasknuơ pƎívodní vodovodní hadice k baterii na
uēitelském WC ve 3. podlaží. K minimalizaci škod byla podniknuta nezbytná opatƎení: okamžité vysoušení zasažených
prostor zamĢstnanci (provozními i pedagogickými), zapƽjēení
vysoušecích pƎístrojƽ od hasiēského záchranného sboru v JiēínĢ a v Nové Pace a povolání ﬁrmy, která vysávala zasažené
koberce. Sanaēní práce pokraēovaly i bĢhem víkendu – 27. 8.
a 28. 8. 2011. PrƽbĢžnĢ se zatopené prostory stále vysouší.
PosƟženy byly chodby školy, stĢny, sborovna, kanceláƎ zástupkynĢ Ǝeditele, školní jídelna a tĢlocviēna. Ihned po havárii bylo
pƎistoupeno k obnovĢ. Firma Staving instalovala do vodovodního systému uzavírací kohouty pro stoupaēky, ﬁrma Elektro
Mihl provedla odbornou revizi zasažené elektroinstalace vēetnĢ elektrospotƎebiēƽ a osvĢtlení, zapoēaly práce na vybourání

podmáēené pƎekližkové stĢny mezi sborovnou a kanceláƎí zástupkynĢ Ǝeditele, byly odstranĢny namoēené koberce a omítka na zdech, vynesen poškozený nábytek a v odborné ﬁrmĢ
byla zlikvidována zasažená výpoēetní technika (PC, Ɵskárna,
monitor, kopírka…). Škody byly pƎedbĢžnĢ odhadnuty na cca
500 000,- Kē. Ve dnech 26. 9. – 27. 9. 2011 bylo vyhlášeno tzv.
Ǝeditelské volno, kdy pokraēovaly stavební práce ve sborovnĢ
a na chodbách. Za tĢchto podmínek musela být pƎerušena
výuka a v provozu nebyla ani školní jídelna.
Práce nejsou ani zdaleka u konce, ale všichni ve škole vĢƎíme,
že nejdéle do poloviny prosince 2011 bude naše škola zase tak
pĢkná jako pƎed havárií. NaštĢsơ máme budovu dobƎe pojištĢnou – zƎizovatel Obec Stará Paka má pojistku na stavební ēást
budovy, škola má uzavƎenou pojistku na majetek.
PodĢkování patƎí všem provozním zamĢstnancƽm, kteƎí nad
rámec svých pracovních povinnosơ se nejvíce podílejí na eliminaci vzniklých škod.
Mgr. Pavel Antoš, Ǝeditel školy

S dramaƛákem ve „svĢtĢ“
Dne 8. záƎí nastal pro nás dramaƛáky velký den, vystupovali jsme toƟž na fesƟvalu JIÍN – M STO POHÁDKY s naším
pƎedstavením VEERNÍEK TROCHU JINAK. Na hlavním podiu
na námĢsơ jsme s velkou radosơ pƎedvedli dvĢ pƎedstavení.
Aēkoliv po celý den pršelo, pƎišlo se na nás podívat mnoho
dĢơ i dospĢlých. Snad úēast nebyla bohatá jen kvƽli bonbonƽm, které jsme spolu s letáēky vyhazovali divákƽm. Na tom,
že pƎedstavení mĢla úspĢch, sehrálo znaēnou roli perfektní
ozvuēení jevištĢ, za což dĢkujeme poƎadatelƽm. A napƎesrok?
Jsme pozváni zase!
J. Kuželová

Jiēín – mĢsto pohádky
Ve stƎedu 7. záƎí 2011 jsme se již tradiēnĢ s žáky 1. stupnĢ
Masarykovy ZŠ ve Staré Pace zúēastnili fesƟvalu Jiēín – mĢsto
pohádky. Letošní roēník mĢl moƩo: „…a radost pro dĢƟ a dĢƟ
pro radost.“
Zpoēátku nám poēasí pƎíliš nepƎálo, ale dĢƟ si to zkazit nenechaly. Nejprve jsme se akƟvnĢ zapojili do pƎedstavení StƎední
odborné školy Pedagogické v Nové Pace. Tanēili jsme a zpívali

o mĢsících v roce. Dále jsme pracovali ve výtvarných dílnách.
Bavily nás hrátky s padákem, vyrobili jsme si šaška, náramky
z provázkƽ a ēelenky ze živých kvĢtƽ. Prošli jsme si i výtvarné
dílny na jiēínském námĢsơ a zatanēili si u programu , který
probíhal na hlavním pódiu. NezapomnĢli jsme ani nakoupit
drobné dáreēky pro rodiēe a sourozence.
Nakonec se na nás i usmálo sluníēko a my byli rádi, že se nám
výlet do Jiēína vydaƎil!
Zapsala: Mgr. S. Stuchlíková
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KNIHOVNA
Týden knihoven

Každý rok ve stejnou dobu je celostátnĢ vyhlášena akce Týden
knihoven. Letos akce pƎipadne na týden od 3. do 10. Ǝíjna.
V místní knihovnĢ je pro ētenáƎe a návštĢvníky pƎipraveno nĢkolik nabídek. Hned v pondĢlí 3. Ǝíjna se po prázdninové odmlce
sejdeme na další povídání pƎi ēaji s Hanou Hajnovou, tentokrát
na téma Nadání dĢơ.
Ve stƎedu 5. 10. bude „ētecí den“ v MŠ – ētení dĢtem pƎed spaním
z knížek z knihovny.
Pro všechny, kteƎí dlouho nevráƟli knihu, se tento týden naskýtá
možnost ji vráƟt bez pokuty a bez dalších posƟhƽ. Také všichni
noví ētenáƎi budou zaregistrováni zdarma.
Znovu nabízím (a to celoroēnĢ) všem, kteƎí se chtĢjí nauēit pracovat na poēítaēi i seznámit se s internetem, aby pƎišli do knihovny
a domluvíme si individuální „hodiny.“ Nebojte se, nic to není,
zvládne to každý!
Tolik k Týdnu knihoven. Protože je toto ēíslo Podhoranu v letošním
roce poslední, pƎipomínám všem, že ke konci roku opĢt pƎijede do
knihovny paní Boženka Machová (29. 11.) a od 5. 12. zde budou
své výrobky prodávat zamĢstnanci chránĢné dílny ŽBB z Nové
Paky (viz plakátek). A samozƎejmĢ ani letos nezapomeneme na
seniory s pƎedvánoēním posezením. Do konce roku je ještĢ dost
ēasu, sledujte prosím vitrínku pƎed knihovnou, kde se dozvíte
aktuální informace.
knihovnice

UDÁLOSTI
SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

Z Janských Lázní domƽ opĢt v dobré kondici

Souēasní i minulí obyvatelé domu ē. 394 ve
Staré Pace se v sobotu
24. 9. 2011 sešli ve staropacké SokolovnĢ, aby po
40 letech zavzpomínali na
to, jak dƽm stavĢli. Sešli
se v poētu hojném – 58
obyvatel. Svépomocná
stavba zapoēala v r. 1967
a bylo v prƽmĢru odpracováno 3 500 hodin na ēlena družstva.
V roce 1971 zaēalo první stĢhování. Z rodinných hnízd za tu dobu
„vylétlo“ 47 dnes již dospĢlých dĢơ, které se domƽ rádi vracejí.
Po celou dobu panují mezi sousedy dobré vztahy, což se odráží
i na celkové údržbĢ domu a jeho okolí. První dítĢ, které se v novém domĢ narodilo, byla v roce 1972 Veronika Válková, zaơm
posledním obēánkem je Karolínka Šolcová. ZdaƎilé odpoledne
jsme zakonēili pƎáním pevného zdraví všem pƎítomným a zejména
nejstarším pánƽm Oldovi Šepsovi a Karlu Pelikánovi.
Štefan Válek

Rok utekl jako voda, zase jsme byli v SirénĢ. Dny zde pádí, jaká
škoda, vždy to rychle uteēe…
Týden jsme prožili v pohodĢ a spokojenosƟ, což urēitĢ prospĢlo
našemu fyzickému i psychickému stavu a celkovému ozdravĢní.
Klid, pohyb v pƎírodĢ, nadmoƎská výška, ēistší vzduch, dobrá
strava, plno nových zážitkƽ – prostĢ relaxace a vytržení ze stereotypu – to vše je komplex kladƽ tohoto pobytu. Náš dík patƎí
organizátorƽm z výboru Svazu dƽchodcƽ, kteƎí vĢnovali nezištnĢ
svƽj ēas pƎípravĢ a provedení této akce. DĢkujeme JanĢ Janeēkové, která tradiēnĢ uvádĢla v chod doporuēení lékaƎƽ, týkající se
našich procedur. OceŸujeme práci rodiny Havlinových a celého
kolekƟvu zamĢstnancƽ Sirény, kteƎí se již ētrnáctý rok o nás starají, a dĢkujeme jim.
Jen poēasí se nedalo poruēit, nešlo ho ovlivnit.
Krásná je naše zem, urēitĢ zas pƎijedem.
Ozdravení, zrƽžovĢlí, úsmĢv na líci,
vracíme se zpĢt do Paky v dobré kondici.
Za úēastníky turnusu Zlata Zákoutská
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Pobyt v Lenochu

Letos máme nástup na Lenoch v nedĢli a už pƎi pƎíjezdu svíƟlo
sluníēko. V autobusu vládla dobrá nálada, takže jak to mohlo
dopadnout? SamozƎejmĢ výbornĢ! Celý týden je ēistá obloha
se sluníēkem, takže výlety na Dvoraēky, do Harrachova, Jablonce, FranƟškova i do Vysokého i soukromé výlety byly v pohodĢ.
I výborné masáže jsme sƟhli. Jen jednu chybu náš pobyt mĢl

- nerostly houby. Ale ani to nám nevadilo, protože náš kuchaƎ nám
i bez hub vaƎil samé dobroty, pan vedoucí nám dĢlal pomyšlení.
Bylo to stejnĢ prima jako vloni, nic se nezmĢnilo k horšímu.
OdjíždĢli jsme spokojeni, ale neradi. Pod vedením pana Hamáēka,
který nám vše zaƎizuje, se budeme tĢšit na pƎíštĢ.
Dƽchodci z Nové Paky

LÉTO A PODZIM V ROŠKOPOV
Zaēal další školní rok, dĢtem opĢt nastaly školní povinnosƟ
a my se poohlédneme zpĢt do léta.
V ēervenci uspoƎádali ēlenové SDH Roškopov tradiēní hasiēský
den, který se konal 23. 7. BĢhem dopoledne poklidili hasiēi
okolo hasiēárny, dodĢlali opravy vnitƎku garáže a poopravili
nedostatky na hasiēském autĢ. Poté probĢhlo školení mužstva
pod vedením pana Raila a po odborném proškolení ēlenƽ bylo
i pouēné školení pro veƎejnost. Stalo se tradicí ukonēit tento
den hezkým posezením pƎed zbrojnicí pƎi dobrém jídle, piơ,
zábavĢ.
V srpnu uspoƎádal TJ Sokol oddíl nohejbalu Pouƛový turnaj trojic na kurtech v Úsơ. I letos ho poƎadatelé pƎipravili na 27. srpna. BĢhem zápasƽ se poēasí drželo, chvílemi svíƟlo sluníēko,
ale odpoledne zaēalo pršet. Myslím, že se turnaj vydaƎil.
Výsledky: 1. místo
Nová Ves
2. místo
Parní válec
3. místo
Traktorka
4. místo
Bolavé nohy
5. místo
Elite
6. místo
Jáma
Také na tento den se tĢšili pƎedevším hasiēi, kteƎí se chtĢli zúēastnit noēní soutĢže v požárním útoku v Úbislavicích. Bohužel
to letos nevyšlo, organizátoƎi posunuli soutĢž na 3. záƎí, a to
se v RoškopovĢ konalo dĢtské odpoledne.
Na organizaci a celém prƽbĢhu se podílely AVZO, TJ Sokol
a SDH Roškopov. PodĢkování za pƎispĢní sponzorským darem patƎí Pavlu ervenému, COOP Nová Paka a OÚ Stará
Paka a JanĢ ŠafáƎové za vĢci do kola štĢsơ.
JeštĢ bych chtĢla podĢkovat „mým“ dĢvēatƽm, která se perfektnĢ zhosƟla soutĢží, Karlu Zuzánkovi za asistenci u stƎelby
ze vzduchovky, PetƎe Tomšové za projížěky na koni, rodinĢ
Krejēových za obsluhu u udírny a výēepu. Poēasí pƎálo, dĢơ
s rodiēi pƎišlo opravdu hodnĢ. Vyzkoušely si své dovednosƟ
a pokusily štĢsơ v kole štĢsơ, kde na nĢ ēekalo skoro 50 cen.
NezapomnĢlo se ani na dospĢláky. V tƎíkolovém klání zmĢƎili
své síly se svými ratolestmi ve skákání v pytli. PƎes velikou
snahu maminek a taơnkƽ pƎece jen „ o chlup“ zvítĢzily dĢƟ!
Pro dospĢlé bylo také pƎipraveno kolo štĢsơ. Celé odpoledne
se vydaƎilo a myslím, že se pƎíšơ rok mƽžeme opĢt na chatĢ
v RoškopovĢ sejít.
9. záƎí se pƎevážnĢ ēlenové stolního tenisu sešli vpodveēer
pƎed kulturním domem v RoškopovĢ a pod vedením Petra

Krejēího st. odjeli s drahými poloviēkami autobusem do Nové
Paky. Pan Krejēí zahájil letošní sezonu relaxaēním veēírkem
v bowlingovém centru. Nálada i zábava byla výborná a celý
veēer se vydaƎil. Byli i tací, kteƎí po odjezdu o pƽl druhé ráno
ukonēili veēírek v hospƽdce Na lajnĢ ve Staré Pace.
Na konci záƎí zorganizoval Pavel ervený další krásný výlet
po vlastech ēeských. Zcela zaplnĢný autobus vyrazil v sobotu
24. záƎí o pƽl páté ráno od kulturního domu v RoškopovĢ, další
výletníky nabral ve Staré Pace a v Nové Pace. Tradá smĢr eský
Krumlov! Již za Jiēínem byla první nutná zastávka a málem
jsme zde nabrali dalšího cestujícího, který jel ráno asi do práce.
Byl z toho celý vykulený. V Praze pƎistoupili poslední – Samkovi
- a v plném poētu jsme vyrazili vstƎíc dobrodružství.
První zastávka byl eský Krumlov. Zde jsme se rozdĢlili na dvĢ
skupiny. První šla do MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN a MUZEA
ÚTRPNÉHO PRÁVA. Druhá zƽstala na parkovišƟ u GRAFITOVÝCH DOLp a ēekala na 10.00 hodinu, kdy byla objednaná
exkurze. Nejprve všichni dostali „elegantní obleēky“, holinky
a ochranné helmy se svíƟlnami. Když se pƎevlékli, vtĢsnali se
do vagónkƽ a sfárali asi 800 metrƽ do nitra dolu. Vystoupili
jsme a zbytek trasy asi 1200 m jsme absolvovali pĢšky. K vidĢní byly plné a prázdné vagóny na tĢžbu graﬁtu, rƽzné dƽlní
stroje, paní prƽvodkynĢ pusƟla obrovský fukar na vzduch. Na
zdech dolu byl dƽlní telefon, který si nĢkteƎí vyzkoušeli. Byla
zde i sbíjeēka, ale z technických dƽvodƽ se zkoušet nesmĢla
(jaké zklamání :-)). V jedné chodbĢ nás sleēna prƽvodkynĢ
nechala pomazat graﬁtovým prachem na tváƎ, abychom zde
nezabloudili a v poƎádku vyšli ven.
Po úspĢšné prohlídce vyrazila skupinka do centra eského
Krumlova, kde byl volný program. Výletníci navšơvili ZRCADLOVÉ BLUDIŠT , MUZEUM HISTORICKÝCH MOTOCYKLp
A MLÝNSKÉHO ZA\ÍZENÍ a nĢkteƎí vyšlapali na vĢž zámku,
odkud byl krásný pohled na celé mĢsto.
Poté následovala prohlídka hradu a zámku eský Krumlov.
Paní prƽvodkynĢ si naši skupinu užívala a povídala a povídala. \íkala, že málokdy provází ēesky, tak si prohlídku užívala
spoleēnĢ s námi.
Celí ušlí jsme dorazili na autobusovou zastávku, kam pro nás
pƎijel autobus a odvezl nás do Petrovic u Sušice, kde bylo
objednáno ubytování. Po rychlém zabydlení jsme se všichni
sešli u veēeƎe, chvíli posedĢli a hurá na kutĢ a spát, protože
jsme museli nabrat síly na nedĢlní výlety.
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Ráno po výborné snídani nás pan Ǝidiē odvezl na parkovištĢ
v NĢmecku pod „stƎechu Bavorského lesa.“ Na vrchol Javoru
nás vyvezla 6-Ɵ místná sedaēková lanovka s útulnou kabinkou.
Sluníēko hƎálo, byl krásný výhled na široké okolí. Alpy jsme sice
nevidĢli, byl lehký opar, ale i tak to byla nádherná podívaná.
Hodinu jsme si pochodili po vršku, chvíli posedĢli na terase
pod lanovkou, kterou jsme se svezli zpĢt k autobusu. Po krásném zážitku nás pan Ǝidiē odvezl k hotelu Grádl, kde jsme si
prohlédli MINIMUZEUM PIVA a vyslechli jsme si pƎednášku
o historii piva. Poté jsme se vráƟli do mĢsta Železná Ruda, kde
jsme si prohlédli MUZEUM MOTOCYKLp A HISTORIE LYŽOVÁNÍ
NA ŠUMAV . Chvíli jsme posedĢli v pƎíjemné cukrárnĢ, kde nás
zaujala mašinka, která jezdila nad hlavami kolem celé cukrárny
a zlehka si pohoukávala pƎi jízdĢ.

Pomalu jsme se pƎipravovali na cestu zpĢt, která byla ještĢ
dlouhá. Na veēeƎi jsme zastavili v penzionu Bouchalka, kde
jsme již pƎed ētyƎmi roky nocovali pƎi jiném výletu.
Domƽ jsme dorazili plni zážitkƽ a dojmƽ z krásného víkendu.
BlahopƎání: V srpnu slavila krásné kulaté narozeniny Hanēa
Suchardová ml. PƎejeme hodnĢ zdraví, štĢsơ, lásky a pohody
do dalších let.
Pozvánka: SDH Roškopov vás všechny srdeēnĢ zve 19. listopadu do kulturního domu na další Country zábavu.
Krásný podzim Vám pƎeje Andrea Zuzánková

Letní dílny pro dĢƟ v RoškopovĢ
- nashledanou o prázdninách 2012!
Bohužel, i letos letní seriál tvƽrēích dílen pro dĢƟ a mládež
v RoškopovĢ, organizovaný obēanským sdružením OPEN ART,
skonēil. Filmová, fotograﬁcká, taneēní, geologická, loutkáƎská,
kamenáƎská, muzikálová, výtvarná, výtvarnĢ-divadelnĢ-hudební, ty všechny jsou pryē a dĢƟ už jsou zpátky ve škole
(ơmto je zdravíme ſ).
OpĢt byla veƎejnost každou prázdninovou sobotu mezi 1. 7.
- 20. 8. 2011 zvána k návštĢvĢ závĢreēných vystoupení. Do
kina, do divadla, na výstavu, novĢ také na pƎedstavení pod
širým nebem, kterým poēasí - mnohdy neuvĢƎitelnĢ – pƎálo.
VĢƎíme, že si dĢƟ prázdninové dílny užily, že se jim i všem návštĢvníkƽm líbily a že se už tĢší na pƎíšơ rok, tak jako my.
V zaēátku nového roku zveƎejníme na stránkách www.open-art.cz, které dílny se v roce 2012 uskuteēní. Mƽžeme slíbit,
že se znovu pokusíme uvést pestrou nabídku prázdninových
volnoēasových akƟvit a jako odborné vedoucí pƎizveme zajímavé osobnosƟ z rƽzných umĢleckých oblasơ.
Nemƽžeme bohužel slíbit, že se cena za dílny, která v souēasné
dobĢ pƎipadá nĢkterým zájemcƽm pƎíliš vysoká, sníží. PƎipo-

mínáme, že tento projekt je neziskový, aēkoliv se to mnohým
nezdá pravdĢpodobné, a že je organizován dobrovolnĢ ve
volném ēase a o dovolených, což leckterým pƎipadá málo
uvĢƎitelné. Projekt je ﬁnancován také získanými granty, tedy
podporou Ministerstva kultury R, Krajským úƎadem Královéhradeckého kraje, Obecním úƎadem Stará Paka a regionálními
sponzory. Všem dĢkujeme! ZároveŸ dĢkujeme všem pƎíznivcƽm a doufáme, že se nám podaƎí uskuteēnit tento projekt
i v pƎíšơm roce ſ

V RoškopovĢ potƎeơ letní SocháƎské-ƎezbáƎské sympozium
Ve dnech 6. - 13. 8. 2011 probĢhl v prostorách AVZO Roškopov
tƎeơ roēník SochaƎského – ƎezbáƎského sympozia. Na týden
se zde setkali absolvenƟ sochaƎských ateliérƽ VŠUP a AVU,
jejichž pƽsobení souvisí s Podkrkonoším a kteƎí se ve své
tvorbĢ zamĢƎili a soustƎedili na funkci sochy – objektu v krajinĢ. Letošními úēastníky byli: MgA. Josef ŠafaƎík PhD., MgA.
LudĢk Míšek, MgA. Jan KováƎik , Mgr. OƩo Bébar a MgA.
Vilém Friē.
KromĢ samotné tvorby bylo toto setkání pƎíležitosơ ke konfrontaci tvƽrēích pƎístupƽ a zkušenosơ rozdílných generací sochaƎƽ ēi názorƽ rƽzných sochaƎských ateliérƽ a škol. Nosným
tématem byla komunikace sochy a jejího okolí vēetnĢ jejího
pƽsobení na vizuální a emoēní vjemy návštĢvníka (pozorovatele a akƟvního úēastníka). UmĢlci vytváƎeli konkrétní dílo pro
konkrétní, pƎedem vybrané místo. Sochy vytvoƎené bĢhem
sympozia byly stejnĢ tak jako v pƎedchozích dvou letech umístĢny a ponechány v krajinĢ.
Celý projekt byl zakonēen vernisáží s prohlídkou soch vytvoƎených bĢhem letošního i pƎedcházejících dvou roēníkƽ. Letos navíc s pƎíjemným pƎekvapením – s úēasơ paní starostky
a mnoha místních obyvatel. (Za pomoc pƎi instalaci objektƽ
moc dĢkujeme Romanu Tomešovi!)

Objekty jsou permanentnĢ umístĢny v krajinĢ, mƽžete je najít
i na mapĢ (viz hƩp://sympozium.open-art.cz ). Jsou pƎístupné
každému zájemci, alespoŸ do té doby, než je živly semelou...
Doufáme, že se tyto objekty stanou cílem ēi pƎekvapením i vaší
procházky krajinou!
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POLICIE INFORMUJE
Období od 1.8. 2011 do 5.10.2011

Zatajení nálezu
Zapomenutá taška pƎilákala nepocƟvce, kterému teě hrozí až roēní vĢzení. Smƽlu mĢl ve ētvrtek 4. srpna starší muž, který si
ve Staré Pace položil v prostoru autobusové zastávky na laviēku plátĢnou tašku, kterou zde bohužel zapomnĢl. Když se pro ni
vráƟl, už ji nikde nenašel. ZƎejmĢ se jí zmocnil nepocƟvý nálezce, který se tak neprávem obohaƟl o šperky, peníze, dioptrické
brýle, potraviny a další vĢci. Majitel vyēíslil škodu na témĢƎ 19 Ɵsíc korun. NepocƟvý nálezce si možná ani neuvĢdomil, že se
svým krokem dopusƟl pƎeēinu zatajení nálezu, za což mu hrozí až roēní vĢzení.

Krádež vĢcí
Pachatel si z chalupy odnesl nádobí i zahradní náƎadí. V pƎesnĢ nezjištĢné dobĢ od 28. dubna do pátku 12. srpna vnikl dosud
neznámý pachatel do jedné z rekreaēních chalup v obci Úsơ u Staré Paky. DovnitƎ se dostal nezajištĢným oknem v koupelnĢ,
které si otevƎel, a poté celou chalupu prohledal. V kuchyni odcizil nástĢnné hodiny a v pokoji nádobí. V patƎe domu pak našel
a následnĢ odcizil klobouk, elektrické nƽžky na plot a další zahradní náƎadí. Nakonec se dostal i do garáže, ze které si odnesl
barvy. Majitelka vyēíslila celkovou škodu na nejménĢ 22 Ɵsíc korun. Po pachateli pátrají novopaēơ policisté, kteƎí pƎípad šetƎí
jako pƎeēin krádeže a porušování domovní svobody.

PƎíležitost dĢlá zlodĢje
(PrevenƟvní ēlánek)
Žena pƎišla o penĢženku a vĢtší ﬁnanēní hotovost. I když policisté neustále
upozorŸují zákazníky obchodních domƽ a supermarketƽ, aby si svá zavazadla neodkládali do nákupních košíkƽ, pƎesto mnozí berou tato varování na
lehkou váhu.
Jako napƎíklad starší žena v Nové Pace, která se ve stƎedu 24. srpna ráno
vydala na nákup do jednoho z místních marketƽ. Po pƎíchodu do prodejny
si zavĢsila svoji kabelku na nákupní košík a poté se plnĢ vĢnovala vystavenému zboží. Její chvilkové nepozornosƟ zƎejmĢ využil neznámý pachatel,
který jí v nestƎeženém okamžiku z tašky odcizil penĢženku. KromĢ hotovosƟ pƎišla žena i o své osobní doklady a platební kartu, u které mĢla
vyznaēený PIN kód. Pro zlodĢje není nic snazšího, než se vydat k nejbližšímu
bankomatu a za pomocí platební karty vybrat z bankovního úētu peníze.
Nejinak tomu bylo i v tomto pƎípadĢ. Než žena zjisƟla, že nemá penĢženku, už jí pachatel staēil z úētu vybrat 15 Ɵsíc korun.
PƎípad šetƎí novopaēơ policisté jako pƎeēin krádeže a neoprávnĢného opatƎení, padĢlání a pozmĢnĢní platebního prostƎedku.
Nutno zdƽraznit, že žena se v tomto pƎípadĢ dopusƟla dvou chyb. První, když si zavĢsila tašku na nákupní košík, a druhou,
když si u platební karty poznaēila PIN kód.

Za volant nesmí, pƎesto Ǝídil

\idiēi teě hrozí až roēní vĢzení. Rozhodnuơ úƎadu nebral vážnĢ ētyƎiatƎiceƟletý muž, který i pƎes
vyslovený zákaz Ǝízení usedl v nedĢli 28. srpna za volant osobního vozidla Alfa Romeo. K jeho
smƽle ho v Úsơ u Staré Paky kontrolovala policejní hlídka, která zjisƟla, že má Magistrátem
v Mladé Boleslavi vysloven do roku 2012 zákaz Ǝízení všech motorových vozidel. Z tohoto
dƽvodu si Ǝidiē vyslechl ve zkráceném pƎípravném Ǝízení podezƎení z pƎeēinu maƎení výkonu
úƎedního rozhodnuơ a vykázání, za což mu hrozí trest odnĢơ svobody až na jeden rok.
nprap. Hana Kleēalová

SPORT
Vážení spoluobēané,
dovolte mi, abych Vás informoval o nĢkterých problémech,
kterými se zabýváme v souēasné dobĢ ve staropacké tĢlovýchovĢ. Z mnohých jsem vybral dva, z nichž první bude smutný
a druhý veselejší.
Jak mnozí víte, od soutĢžního roēníku 2010/2011 došlo ke
spojení mládežnických družstev kopané s družstvy Nové Paky.
Dƽvod byl prostý – nedostatek hráēƽ v obou oddílech. Spojená družstva hrají krajské soutĢže pod hlaviēkou Nová Paka
/Stará Paka. Pro naše hráēe jde každopádnĢ o kvalitaƟvní posun, neboƛ se ze systému okresních soutĢží ocitli ve vyšších
krajských. Tyto soutĢže mají nároēnĢjší požadavky na zajištĢní
poƎadatelské služby, vybavení a úroveŸ hƎíštĢ a hrací plochy.

Jaké však bylo koncem prázdnin pƎekvapení, když pár dní pƎed
zahájením soutĢže vandalové posypali stƎed hƎištĢ neznámou
látkou, po které byl trávník v tomto místĢ zniēený. SouēasnĢ
na mnoha místech zniēili makrolon na stƎídaēkách domácích
i hosơ. Poškození neunikla ani ochranná síƛ za brankou. Jen
díky úsilí správce hƎištĢ se vše podaƎilo uvést do zahájení soutĢží do provozuschopného stavu. Stále si kladu otázku, proē se
takto nĢkteƎí lidé chovají. Na všech sportovišơch rádi každého pƎivítáme a vĢƎte, že jsme rádi, když stále více lidí kvalitní
sportovištĢ ve Staré Pace využívá. Pokud nĢkdo nechce na
sportovním poli pomoci, aƛ alespoŸ neškodí. Nepochopitelná
je i událost na dĢtském hƎišƟ u Sokolovny, kde neznámý vandal
povolil dokonce šrouby na dĢtské houpaēce. JistĢ mi dáte za
pravdu, že tento ēin už hraniēí se zdravým rozumem.
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Druhá informace se týká ēinnosƟ oddílu lyžování. Naše staré
dva vleky na staropacké sjezdovce dávno vyšly z módy a již delší dobu jsme usilovali o jejich náhradu vlekem modernĢjším.
Pokud jsme se ucházeli o vlek nový, dosud nepoužívaný, byla
poƎizovací cena v Ǝádech milionƽ vzhledem k našim možnostem
nedostupná. Proto jsme se vydali cestou použitého vleku, a to
se za podstatné ﬁnanēní pomoci vedení obce koneēnĢ podaƎilo.
V souēasné dobĢ je vlek typu“ Tatrapoma P“ pƎivezený a pƎipravený ke stavbĢ. Tomu však musí pƎedcházet vydání stavebního
povolení se všemi nutnými vyjádƎeními. RovnĢž projektová dokumentace 450 metrové trasy vleku, kterou nám na Slovensku
tvoƎí, je nezbytná. Dalším dƽležitým pƎedpokladem je i udĢlení
prƽkazu technické zpƽsobilosƟ, který vydá Praha.

Vzhledem k tĢmto administraƟvním prƽtahƽm se asi pƎipravenosƟ vleku pro letošní zimu ještĢ nedoēkáme, ale každopádnĢ
ēlenové lyžaƎského oddílu za iniciaƟvu vynaloženou v této vĢci
zaslouží velkou pochvalu.
UrēitĢ se mezi námi najdou lidé, kteƎí poƎízení nového vleku
budou zpochybŸovat s odƽvodnĢním nedostatku snĢhu bĢhem posledních zim. Kdybychom se však Ǝídili tĢmito názory,
nemĢli bychom ve Staré Pace nikdy nic. Je nám jasné, že zimy
beze snĢhu mohou pƎijít. My si budeme spolu s dalšími opƟmisƟcky naladĢnými lidmi pƎát, aby úsilí našich ēlenƽ bylo
korunováno spokojenými lyžaƎi na svahu Staropackých hor.
Mgr. Milan Pospíšil, pƎedseda TJ Sokol

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
ÚspĢšný 1. roēník závodu o Staropacký pohár
Poslední záƎijová sobota patƎila nadšencƽm a pƎíznivcƽm
sportovní kynologie. Základní kynologická organizace ve Staré
Pace toƟž poƎádala první roēník závodu o Staropacký pohár.
V novém, vĢtším a ēásteēnĢ zrenovovaném areálu cviēištĢ se
sešlo celkem 21 závodníkƽ, aby se svými ētyƎnohými miláēky
zmĢƎili síly s ostatními soupeƎi z blízkého okolí i vzdálenĢjších
míst. SoutĢžilo se celkem ve tƎech kategoriích, které pƎísným,
ale spravedlivým okem hodnoƟl rozhodēí Miroslav Dlabola.
Nejvíce pƎihlášených závodilo v kategorii ZZO (zkouška základní
ovladatelnosƟ) bez speciálních cvikƽ. Zde k radosƟ domácích
dominovali ēlenové místní organizace. Krásným výkonem se
blýskla Alena Trýznová s fenkou DeﬁniƟve Choice SvĢží vítr,
která vyhrála svoji kategorii s celkovým poētem 58 bodƽ (ze
60 bodƽ celkem možných). ZároveŸ byla ocenĢna sladkou
pozornosơ za nejlepší poslušnost celého soutĢžního dne. Pozadu nezƽstávali ani ostatní domácí soutĢžící. Majitelka fenky
Zicory Cory z Kovárny Marie Vágenknechtová po tĢsném boji
a díky lepšímu výsledku v aportu získala s poētem 56 bodƽ
druhé místo v kategorii ZZO a porazila tak tƎeơ Alenu Šimonovou s Aileen Cerbery Baskerwille z Turnova. O jediný bod
pod stupnĢm vítĢzƽ zƽstala Helena Laušmanová s Fidem. Ve
stejné kategorii nasbíraly první zkušenosƟ i Karolína Machová
s Gwendy z Jeníku a Eva Jankƽ s Barleyem z Nového ŠƟkova.
Za úēasƟ domácí Lenky Nyklové s Amie Rexel probĢhla druhá
ēást závodu v kategorii ZM (zkouška základního minima) bez
stopy. Po úvodním pƎedstavení více ēi ménĢ úspĢšné poslušnosƟ pƎišla na Ǝadu divácky atrakƟvní obrana. V obou oddílech
dominovala Helena Jarošíková s Nippy de Alphaville Bohemia
z Lomnice nad Popelkou, která získala celkem 88 bodƽ (ze
100 bodƽ celkem možných). V tĢsném závĢsu obsadila druhé
místo Renata Hrubá s Chadem StƎedohor z Prahy. Na stupních
vítĢzƽ je doprovodila tƎeơ KateƎina Ludvíková s Lowely Elsa od
Kaēky z BoƎkova u Semil. Domácí závodnice bohužel skonēila
pod stupnĢm vítĢzƽ.
V poslední soutĢžní kategorii ZVV1 (zkouška všestranného
výcviku) bez stopy získali domácí dva poháry. Druhé místo
obsadil Vítek Žiga s Irou z Daskonu s celkovým poētem 173
bodƽ (z 200 bodƽ celkem možných). Po nejlepším výkonu v poslušnosƟ pƎišlo menší zaváhání v obranĢ a o tƎi body prohrál
s nakonec první Anitou PĢniēkovou s fenkou Merry Majorƽv
Háj z Lomnice nad Popelkou. TƎeơ místo získala nejmladší závodnice, domácí Veronika Žigová s Nikol z Daskonu, která za
prvním místem zaostala o osm a za druhým o pĢt bodƽ.
I pƎesto, že místní kynologická organizace poƎádala takový
závod poprvé, vydaƎilo se vše na jedniēku, vēetnĢ na naší vƽli
nezávislého poēasí. Ke všemu pƎispĢlo i široké obecenstvo, které všechny výkony nekriƟckým okem pozornĢ sledovalo a na
konci vždy odmĢŸovalo potleskem. Všichni závodníci odcházeli
s pĢknými a hodnotnými cenami. První tƎi v každé kategorii byli
navíc ocenĢni Staropackými poháry a nĢjakou tou maliēkosơ

Výherci kategorie ZM, foto: Marcela Jiroušová

Úēastnící ze ZKO Stará Paka, foto: Marcela Jiroušová

Nippy de Alphaville Bohemia, foto: Marcela Jiroušová

navíc; však si vše po právu zasloužili. Ke spokojenosƟ všech
bylo pƎipraveno domácí obēerstvení za pƎíznivé ceny, a tak si
závodníci i diváci kromĢ zážitkƽ, zkušenosơ a hezky stráveného dne odnesli i plné žaludky. NejvĢtší dík za poskytnuté
ceny a pomoc s organizaēními záležitostmi však patƎí našim
sponzorƽm, protože bez nich by se akce neuskuteēnila, ani
takto úspĢšnĢ nevydaƎila. JmenovitĢ bychom chtĢli podĢkovat
tĢmto: Fitos Stará Paka, OÚ Stará Paka, MP Skládka Košƛálov,
Deprag CZ a.s. LáznĢ BĢlohrad, Data Agentura INFOPHARM
s.r.o., MVDr. Pavel OƩ, Acana a Orijen.
VĢƎíme, že první roēník závodu byl pro všechny moƟvující.
OrganizátoƎi budou otevƎenĢ pƎijímat všechny pƎipomínky
k prƽbĢhu a organizaci, letošní vítĢzové se budou snažit obhájit svoje prvenství i v pƎíšơm roce a ménĢ úspĢšní budou
po celý rok pocƟvĢ trénovat, abychom se všichni (a doufejme i ve vĢtším poētu) pƎíšơ rok opĢt setkali, tentokráte již na
druhém roēníku závodu o Staropacký pohár. Všichni jste již
nyní srdeēnĢ zváni!
ZKO Stará Paka – Monika Steuerová
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2. RONÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE
MIXp, ANEB ÚSTECKÝ GENIUS LOCI
V nedĢli 25. záƎí 2011 se sešlo na hƎišơch Sokola Úsơ u Staré Paky
deset družstev, které spojuje radost ze hry a trocha té povĢstné
soutĢživosƟ.
Mrazivé ráno a témĢƎ letní poledne pƎálo hƎe pod vysokou síơ
a také konzumaci alko i nealko nápojƽ.
Sehnalo se dostatek pƎiēinlivých rukou, takže obĢ hƎištĢ byla pƎipravena, stejnĢ tak i obēerstvení a ozvuēení s hlasem a trefnými
poznámkami Petra Fejfara. Po organizaēní stránce byl turnaj
dobƎe pƎipraven, mĢl spád a hra mužstev byla vyrovnaná. Do
poslední chvíle se rozhodovalo o vítĢzi turnaje.
Nedošlo ke zranĢním, ani konﬂiktƽm a fakt, že všichni hráēi
(i hráēky) vydrželi až do konce, tedy do podveēerního vyhlašování
výsledkƽ a udílení cen, svĢdēí o dobré atmosféƎe celé akce. Mnoho hráēƽ i divákƽ však mrzela nepƎítomnost úžasných loŸských
roztleskávaēek… tak snad zase napƎesrok…
Úsơ postavilo dvĢ mužstva a tak bylo možno vidĢt i „bratrovražedný“ boj. Ze všeho nejdƽležitĢjší však byla hravost a radost
z pohybu. A té si užívali úēastníci turnaje - od patnácƟ do jedenasedmdesáƟ – plnými doušky. I sponzorƽ se našlo dostatek
a tak jediným sơnem na celém turnaji je nekvalitní povrch na
„spodním“ hƎišƟ s vyhƎezávajícími kameny a tudíž rizikem úrazu.
Inu, nedostatek ﬁnancí se projevuje všude.
A protože ústecké hƎištĢ – viditelné jen krátký okamžik z vlaku
a zcela skryté Ǝidiēƽm automobilƽ ēi náhodným chodcƽm – má
svƽj genius loci, nezbývá než zvolat: Druhý roēník skonēil! Aƛ žije
tƎeơ roēník 2012!
Díky sponzorským darƽm byly i ceny mužstev na dobré úrovni.
DĢkujeme tĢmto sponzorƽm :
Obecní úƎad Stará Paka, Ing. Pavel ervený, Lékárna U Zlaté ēíše,
Restaurace Staropacká sokolovna , Massimo Boido, Italská vinotéka, Praha 2, ZáhƎebská 10, Obēerstvení Pecharovi Nová Paka,
StƎední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Jatka Lomnice n.
P., Svijanská nápojka Lomnice n. P., Jana Hejtmanová, Tropico Plus
Roztoky u Jilemnice, P. Fejfar, R. Dytrych, M. Potštejnský.
Výsledky turnaje: 1. ValteƎice – Jilemnice 2. Košƛálov 3. LáznĢ
BĢlohrad 4. Úsơ A 5. Úsơ B 6. Blaženky 7. Popovice 8. Šárovcova
Lhota 9. SyƎenov 10. Míšenci
Kategorie zvláštních cen:
nejlepší hráēka: Lucie HrnēíƎová, nejlepší hráē: Petr Kocanda,
nejstarší hráē: Milan Potštejnský, nejkrásnĢjší hráēka: Katka
Pourová, nejmladší hráē: MatĢj Jíra, hráē s nejvĢtším elánem:
Jaroslav Šorm
Pro Podhoran zapsala Eva Zoubková
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