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ZDARMA

OBECNÍ ÚŘAD PŘEJE VŠEM KRÁSNÉ A KLIDNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ,
AŤ SE NÁM JIŽ VŠECHNY KATASTROFY VYHNOU.
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USNESENÍ Z 16. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
16. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 27. 6. 2013 v kulturním domě v Krsmoli.
Zastupitelstvo obce schvaluje:

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

1) Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozšířený v bodě:
6) Smlouvy
g) Obec St. Paka x Nadoz s.r.o. na odstranění následků povodní
12) Různé
h) Informace - o.s. „Sportem proti bariérám – Český ráj“
i) Poškozené veřejné osvětlení po vichřici
2) Ověřovatele zápisu z 16. veřejného zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Štefan Válek a pan Ing. Pavel
Červený.
4) Kupní smlouvu mezi Obcí St. Paka a panem Františkem Pechem
na prodej dvoustranného sklápěcího přívěsu za 9 500,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 15. 7. 2013
5) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Nadoz s r.o., na zbezprašnění komunikace v k. ú. Roškopov za 172 432,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
6) Smlouvu o dílo mezi Obcí St. Paka a Nadoz s r.o. na opravu mostku v ulici J. Kováře ve St. Pace - Vikovi za 95 424,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
7) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Nadoz s r.o. na odstranění následků povodní za celkem 445 289,- Kč s DPH
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Milanem Pánkem na
přestavbu obecního bytu v ul. Revoluční č. p. 183 ve St. Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
9) Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Stará Paka a EKO-KOM, a.s na
bezplatné užívání sběrných nádob na území celé obce.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
10) Návrh na 3. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2013.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: průběžně
11) Příspěvek Lázeňskému mikroregionu ve výši 16 112,- Kč na
rok 2013.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: 15. 7. 2013
12) Zadání územního plánu obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
13) Upravený jednací řád školské rady Masarykovy základní školy
v souvislosti s ukončením činnosti předsedkyně školské rady.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: neprodleně

1) Prodej pozemku parc. č. 572/2 v k. ú. Karlov u Roškopova manželům Karlovi a Lucii Leichterovým z důvodu, že se jedná o pozemek
vedený v katastru nemovitostí jako ostatní komunikace.
2) Poskytnutí dotace Oblastnímu spolku ČČK Jičín v částce
20 000,-Kč.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 5. 2013.
3) Informaci o digitalizaci obce Krsmol.
4) Informaci o konání akce Comenius ve dnech 13. 5. - 17. 5.
2013.
5) Informaci o pracech v obci - hřbitov, výměna oken, cesty.
6) Informace o možnosti obdržení betonových zahradních souprav prostřednictvím DSO Novopacko a jejich umístění.
7) Povodeň - poděkování hasičům a všem, kteří se na odstranění
následků povodně podíleli.
8) Informaci o slavnostním ukončení rekonstrukce železniční
stanice ve Staré Pace.
9) Informace o akcích občanského sdružení “Sportem proti
bariérám – Český Ráj” - zakoupení bývalé tiskárny Fitos ve
Staré Pace a vybudování chráněného bydlení.
10) Informaci o škodách na veřejném osvětlení v Roškopově
způsobených vichřicí.
11) Připomínku Ing. Červeného k možnosti umístění obecní mapy
k plánovaným zahradním soupravám.
12) Dotaz p. Frýby na vývoz kontejnerů na tříděný odpad.
13) Připomínku p. Zajíce k nedodržování předepsané rychlosti
v obci a možnost instalování hlásiče rychlosti.
14) Žádost p. Antoše o úpravu zeleně v ul. Letná.
15) Žádost pí. Hylmarové o úpravu zeleně za viaduktem v Ústí
u Staré Paky.
16) Připomínku pana Blažka ke kvalitě vody ve veřejném vodovodu
na Krsmoli, dotaz na navýšení koeficientu daně z nemovitosti
a dotaz na zveřejnění územního plánu obce Stará Paka.
17) Připomínku pana Šimka ke stavu polní cesty v Krsmoli.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy ZO Stará Paka.

USNESENÍ Z 15. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
15. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 25. 4. 2013 od 18.00 v KD Roškopov.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 15. veřejného zas. ZO, rozšířený v bodě 6) Smlouvy:
g) Schválení dohody mezi Obcí Stará Paka a DSO Lázeňský mikroregion o poskytnutí finanční podpory na neinvestiční akci.
2) Ověřovatele zápisu z 15. veřejného zasedání pana Mgr. Pavla
Antoše.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová a pan
Daniel Zajíc.
4) Pronájem pozemku p. č. 459/4 o výměře 411 m2, zahrada
v k. ú. Stará Paka v části cca 10 m2 panu Jiřímu Dyntrovi za
500,- Kč za kalendářní rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2013

5) Souhlasné prohlášení mezi Obcí Stará Paka a Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových o vlastnickém právu
spoluvlastnického podílu ve výši poloviny pozemkové parcely
č. 1353 o výměře 2733 m2 v k. ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
6) Prodej dvoustranného sklápěcího přívěsu, rok výroby 1975,
SPZ JC 42-35 za 9 500,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2013
7) Kupní smlouvu mezi Obcí St. Paka a Strom Praha a.s. na přídavné
zařízení k sečení k traktoru John Deere za 279 510,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2013
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8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o.
Kumburský Újezd na výměnu silničních obrubníků od Sokolovny k viaduktu v ul. Sokolská, Stará Paka za 230 310,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2013
9) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a PFT s.r.o Jičín na výměnu oken a dveří na Obecním úřadě za 584 346,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2013
10) Smlouvu o dílo mezi Mateřskou školou Stará Paka (příspěvková organizace Obce Stará Paka) a Window Holding, a.s.
na výměnu oken a dveří v Mateřské škole Stará Paka za
1 259 543,80 Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2013
11) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a NADOZ s.r.o. Kumburský Újezd na zbezprašnění účelové komunikace “K Lomu” ve
Staré Pace za 903 025,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 10. 2013
12) Partnerství při projektu “Dřevo a tradice - šance pro nezaměstnané” mezi Obcí Stará Paka a firmu České dřevo s.r.o.
Levínská Olešnice 92 ze strany Obce Stará Paka výhradně bez
finanční účasti.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
13) Dohodu mezi Obcí Stará Paka a DSO Lázeňský mikroregion
o poskytnutí finanční podpory na neinvestiční akci ve výši
74 978,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2013
14) Nové 3 žádosti o změnu územního plánu Obce Stará Paka při
tvorbě nového územního plánu obce – viz příloha.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
15) Odsouhlasení příspěvku DSO Novopacko ve výši 77 116,- Kč
na opravu sochy Svaté Anny u kostela ve Staré Pace. DSO
Novopacko Obci Stará Paka vrátí částku 58 802,- Kč.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: 31. 5. 2013
16) Potvrzení pro pana Mgr. Pavla Antoše, současného ředitele
Masarykovy základní školy Stará Paka, na funkci ředitele
Masarykovy ZŠ, Stará Paka od 1. 8. 2013 na dalších 6 let.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 8. 2013
17) Potvrzení pro paní Lenku Typltovou, současnou ředitelku
Mateřské školy Stará Paka, na funkci ředitelky Mateřské
školy Stará Paka od 1. 8. 2013 na dalších šest let.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 8. 2013
18) Pana Josefa Dlabolu jako zástupce Obce Stará Paka na 19.
řádnou valnou hromadu V. O. S. a. s. Jičín dne 12. 6. 2013.
Zodpovídá: ZO
Termín: 12. 6. 2013
19) Přísedící u Okresního soudu v Jičíně paní Hanu Hylmarovou
na další volební období 2013 – 2017.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 6. 2013

20) Návrh na 2. úpravu rozpočtu Obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: průběžně
21) Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo závěrečný účet
Obce Stará Paka za rok 2012 a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO
Termín: 25. 4. 2013
22) Odepsání dlouhodobé pohledávky – Quantum ve výši
500 000,- Kč z rozvahy Obce Stará Paka a převod na podrozvahový účet.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní
Termín: průběžně
23) Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Mateřské školy Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: 25. 4. 2013
24) Přidělení služebního bytu v Mateřské škole Stará Paka panu
Otakaru Batelkovi, který bude v mateřské škole vykonávat
údržbářské práce.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 7. 2013
25) Použití finančních prostředků z investičního fondu Masarykovy
ZŠ Stará Paka na rekonstrukci učebny fyziky a chemie v ZŠ.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
26) Zakoupení pánve do jídelny základní školy z finančních prostředků investičního fondu Masarykovy základní školy Stará Paka.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení ze 14. veřejného zasedání Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 31. 3. 2013.
3) Výsledek kontroly hospodaření Obce Stará Paka za rok 2012,
provedené ve dnech 28. 3. – 29. 3. 2013.
4) Dlouhodobou „Koncepci rozvoje Masarykovy ZŠ ve Staré Pace“.
5) Informaci o úpravě Československého hřbitova ve Staré Pace.
6) Informaci o opravě chodníku před budovou Obecního úřadu
Stará Paka.
7) Informace o opravě hasičské zbrojnice na Brdě.
8) Informaci o zrušení autobusových spojů na území Obce
Stará Paka.
9) Informaci o havarijním stavu mostku v ul. J. Kováře u p. Vika
ve Staré Pace.
10) Informaci o zápisu dětí do Mateřské školy Stará Paka, který
se uskuteční 6. 5. 2013.
11) Připomínku p. L. Frýby o neukázněných řidičích na komunikaci
k Československému hřbitovu ve Staré Pace.
12) Připomínku manželů Mejdrových k zamýšlené výstavbě
sportovního hřiště na pozemku těsně sousedícím s jejich
pozemkem v k. ú. Roškopov.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy ZO Stará Paka.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
POVODNĚ 2013

Vážení spoluobčané,
tak silné povodně, které postihly naši obec dne 2. 6. 2013 a následně další sobotu 9. 6. 2013 mnozí z nás nepamatují. Právě
pamětníci uvádějí, že něco tak velkého a hrozného se stalo
v roce 1936.
Dnes je již situace částečně uklidněna, a proto mi dovolte několik
informací, které si třeba se zájmem přečtete.
Dne 2. 6. 2013 mně zvonil první telefon od Petra Vodičky, který
šel ráno ze služby na nádraží a oznamoval, že se tvoří na silnici
před jeho domem a pod žel. mostem obrovská laguna. Okamžitě
jsem kontaktovala pana Karla Raila a vyjeli jsme na první obhlédnutí situace. Ale to již Karlovi zvonil mobil a první zatopený
sklep v č. p. 76.
Pak již začala voda nekontrolovaně stoupat. V 8.00 hodin byl do
Nové Paky svolán krizový štáb, ale silnice od Nové Paky byla uzavřena. Dostali jsme se tam s panem místostarostou po 9. hodině.
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Zde byly složky police, hasiči, soc. pracovnice a vedení z Nové
Paky. Nejprve bylo třeba řešit evakuaci osob. Pro tuto potřebu
nabídl pan Milan Pospíšil budovu školy na náměstí. Z naší obce
byly evakuovány 3 rodiny.
Nikdo nedovedl odhadnout, jak bude dál pokračovat vlastně přílivová vlna, která se valila na naši obec od Nové Paky. Naštěstí
voda začala brzy opadat, takže hasiči mohli začít s odčerpáváním
sklepů a následně studní. Od rána od 7 hodin, kdy byli svoláni
k výjezdu, se nezastavili až do večera a něco po 19. hodině byli
zpět na své základně. Nezasahovali jenom hasiči ze Staré Paky,
ale dobrovolní hasiči z Roškopova pod vedením pana Ing. Červeného, hasiči z Ústí pod vedením pana Zbyňka Matouše a byli
připraveni pomoci i hasiči z Brda pod vedením Petra Sládka.
Lidé, kteří byli postiženi, jim děkovali osobně, avšak já z pozice
starosty obce všem, kteří se podíleli na odstraňování následků
povodní, touto cestou děkuji a vyjadřuji všem úctu a obrovské
uznání za jejich práci.
Bilance na majetku je strašlivá a pro lidi, kteří byli zatopeni, obrovsky deprimující. Pro Vaši informaci uvádím, že ve Staré Pace bylo
zatopeno 19 domů (včetně sklepů), v Roškopově 15 a v Ústí 7.
S pracovníky Krajského úřadu Královéhradeckého kraje byla odhadnuta předběžná škoda na celém majetku nad 12 mil. korun.
Ihned po 2. 6. 2013 obec kontaktovala Technické služby z Nové
Paky a průběžně jezdil traktor s vlekem a pracovníci z TS odváželi

od jednotlivých domů to, co bylo zničeno. Obec záměrně neobjednala kontejnery, protože někteří lidé by nosili poškozené věci
dál, takže jsme zvolili tuto cestu, která je pro lidi výhodnější. Již
druhý den jsem byla oslovena občanským sdružením Adra z Hradce Králové a s jejich pracovníky jsme rozváželi do postižených
domů v úterý 4. 6. 2013 čisticí prostředky. V tomto týdnu mě také
oslovilo občanské sdružení “Za jeden provaz” a do nejvíce postižených domů jsme rozvezli materiální pomoc. Sbírku pořádala
paní Luzarová z České Třebové, která také osobně přijela a vše
předala potřebným lidem.
Svou pomoc také nabídlo občanské sdružení Diakonie, které nabídlo finanční pomoc nejvíce postiženým a potřeným rodinám.
Také těmto všem lidem vyslovuji poděkování a obrovské projevení lidskosti v tom, že naši občané nezůstali sami v těchto
těžkých chvílích.
Lidem, kteří mají svoji studnu jako jediný zdroj vody, bude Hygiena
z Jičína provádět první vzorek vody zdarma. Seznam 10 domů
byl již odeslán a v současných dnech by první rozbory měly být
provedeny.
Fota z povodní můžete vidět na www.starapaka.cz, předávání materiální pomoci ze dne 15. 6. 2013 na www.zajedenprovaz.cz
Závěrem mi dovolte, abych popřála všem, aby se nám všechny
katastrofy vyhýbaly.
Vaše starostka Věra Hlostová

Vodní toky a vodní eroze zemědělské půdy na našem území
Předem následujícího textu bychom chtěli podotknout, že
o údržbě vodních toků již byl zveřejněn článek v Podhoranu
č. 4/2011. Doporučujeme si jej znovu přečíst. K dispozici je na
www.starapaka.cz/podhoran/podhoran_11_4.pdf
V nelehké době po povodních si vlastníci vyplavených nemovitostí
pokládají otázky: „Jak se to mohlo stát? Kdo za to může? Proč
zrovna my?” Další kroky vedou na radnici s otázkou: „Proč s tím nic
neděláte?“ “Proč nevyčistíte potoky? Co s tím budete dělat?”
Zkusme si tedy na tyto tázací věty zjednodušeně odpovědět.
Několikráte zaznělo v médiích, že došlo k extremním přívalovým
srážkám. Nejinak tomu bylo i v povodí Rokytky a Olešky v první
červnové dekádě. Půda byla extrémně nasycená vodou a dále
již nebyla schopna absorbovat větší množství srážek. Srážkový
úhrn byl před povodní 2. 6. 2013 přes 100 mm na m2 ( 100 litrů
na metr čtvereční). Obdobně tomu bylo i po přívalových deštích
v sobotu 8.6. a v neděli 9. 6. 2013. Vylití vody z koryt toků jako je
Rokytka a Oleška, lze v některých případech jen těžko odhadnout.
Nejvíce asi záleží na těchto okolnostech:
1) schopnost půdy absorbovat dešťové srážky při dlouhodobém
vydatném dešti
2) délka trvání (extrémního) přívalového deště v návaznosti na
bod 1)
Vedení obce každoročně provádí kontrolu vodních toků místním
šetřením společně se zástupci správce toků, tím je Povodí Labe
s.p.. Výstupem z těchto místních šetření je záznam z prohlídky
vodního toku, kde je jasně zapsáno, ve kterých úsecích je třeba
odstranit spláví (naplavený materiál), či kde je zapotřebí odstranit nebo probrat břehový porost. O termínu realizace těchto
udržovacích prací jsme poté vyrozuměni vedoucím střediska
PL s.p. z Turnova.
Dílčí odstranění spláví z Rokytky proběhlo na přelomu října
a listopadu roku 2012 v úseku od “Fitosu” po mostek “u Viků”
v ulici Josefa Kováře ve Staré Pace. Údržba zbylé části úseku
byla naplánována na 2. čtvrtletí tohoto roku. Dne 30. 5. 2013
bylo provedeno na žádost PL s.p. správcem vodovodů V.O.S. a.s.
vytyčení křížení koryta vodního toku s vodovodními řady, aby
nedošlo k poškození rozvodů vody technikou pohybující se v korytě VT. Samotné práce v korytě Rokytky se však již z důvodu
povodní neprovedly.

V důsledku povodní došlo také ke škodám na korytech Rokytky
a Olešky. Šlo především o nátrže břehů v úseku od Normy ke
Staropacké sokolovně. Tyto škody jsou již opraveny. Další práce,
jako odstranění spláví a případné zpevnění břehů kameny, probíhají v těchto dnech. Údržba břehového porostu je plánována
na období vegetačního klidu, tj. podzim 2013.
Mnoho otázek je pokládáno také k obdělávání zemědělské půdy
místní společností Agrochov a.s.. Došlo ke schůzce s předsedou
představenstva společnosti p. Sedlákem, který nám potvrdil, že
na jejich firmou obhospodařovaných pozemcích došlo vinou
vodní eroze půdy také k mnohamilionovým škodám. Nejen že
se z pozemků odplavila sadba či osev, ale odplavilo se velmi velké množství úrodné zeminy, neboli ornice, která skončí někde
v korytech VT. Pozemky tím ztrácejí nenávratně svoji bonitu.
Těmto ztrátám a škodám bude chtít Agrochov a.s. v budoucnu
předejít, a to především změnou formy osetí pozemků a dalšími
opatřeními. V příštím roce by měla společnost zakoupit nový
stroj na setí plodin, který bude sít tzv. „do mulče”. „Pro společnost Agrochov a.s. to bude nutný několikamilionový výdaj”, řekl
předseda představenstva p. Sedlák.
Celková škoda na obecním a soukromém majetku na území obce
způsobená povodněmi byla odhadnuta ve spolupráci s úředníky
krajského úřadu na neskutečných 13 milionů Kč!
Obec Stará Paka je jedna z mála v okresu, na jejímž území je tzv.
povodňové pásmo, což se týká přesně těch území s nemovitostmi, která byla při povodních zatopena. Co to vlastně znamená?
Můžeme říci, že v tomto určitém níže položeném území při
korytě VT je pravděpodobnost zatopení několikanásobně vyšší,
nežli v místech, kde povodňové pásmo evidované není. Je to
zkrátka riziková zóna. Lidé vlastnící nemovitý majetek v tomto
pásmu (a nejen oni), by měli mít v povědomí tzv. „Vodní zákon
č. 254/2001 Sb.“.
Uvádíme zde několik paragrafů z tohoto zákona, které jsou
nyní ohledně snížení rizika povodní a povodňových škod dle
našeho názoru aktuální, nicméně k pochopení širších souvislostí je vhodné si nastudovat alespoň část tohoto zákona
HLAVA VI – VODNÍ TOKY
Josef Dlabola, místostarosta
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(1)

(2)

(1)

(2)

§ 46
Ochrana vodních toků a jejich koryt
Je zakázáno měnit směr, podélný sklon a příčný profil koryta
vodního toku, poškozovat břehy, těžit z koryt vodních toků
zeminu, písek nebo nerosty a ukládat do vodních toků předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku
vod, zdraví nebo bezpečnosti, jakož i ukládat takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do vod.
Ustanovení předchozího odstavce se nevztahuje na případy,
kdy se činnosti v něm uvedené provádějí v souladu s tímto
zákonem.
§ 47
Správa vodních toků
Vodní toky jsou předmětem správy. Člení se na významné
vodní toky a drobné vodní toky. Seznam významných vodních
toků stanoví Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí vyhláškou.
Správou vodních toků se rozumí povinnost
a) sledovat stav koryt vodních toků a pobřežních pozemků
z hlediska funkcí vodního toku,
b) pečovat o koryta vodních toků, udržovat břehové porosty
na pozemcích koryt vodních toků nebo na pozemcích s nimi
sousedících v šířce podle § 49 odst. 2 tak, aby se nestaly
překážkou znemožňující plynulý odtok vody při povodni,
s přihlédnutím k tomu, aby jejich druhová skladba co nejvíce
odpovídala přírodním podmínkám daného místa; to neplatí,
jde-li o pozemky určené k plnění funkcí lesa,
c) provozovat a udržovat v řádném stavu vodní díla v korytech
vodních toků nezbytná k zabezpečení funkcí vodního toku
popřípadě vodnímu toku převážně sloužící, která správci
vodních toků vlastní, případně je užívají z jiného právního
důvodu,
d) připravovat a zajišťovat úpravy koryt vodních toků, pokud
slouží k zajištění funkcí vodního toku,

e) vytvářet podmínky umožňující oprávněná nakládání s vodami související s vodním tokem; při mimořádných situacích
na vodním toku jen pokud to umožňují hydrologické podmínky a stav vodního toku,
f) oznamovat příslušnému vodoprávnímu úřadu závažné závady, které zjistí ve vodním toku a jeho korytě, způsobené
přírodními nebo jinými vlivy; současně navrhovat opatření
k nápravě, obnovovat přirozená koryta vodních toků, zejména ve zvlášť chráněných územích a v územních systémech
ekologické stability,
g) spolupracovat při zneškodňování havárií na vodních tocích,
h) navrhovat opatření k nápravě zásahů způsobených lidskou
činností vedoucí k obnovení přirozených koryt vodních toků.
§ 51
Povinnosti vlastníků pozemků sousedících s koryty vodních toků
(1) Vlastníci pozemků sousedících s koryty vodních toků jsou
povinni
a) umožnit správci vodního toku výkon jeho oprávnění,
b) strpět na svém pozemku bez náhrady umístění zařízení
ke sledování stavu povrchových a podzemních vod a ekologických funkcí vodního toku, umístění plavebních znaků
apod.,
c) strpět, po předchozím projednání s nimi, po nich průchod
osob; to neplatí na pozemcích v zastavěném území a na oplocených pozemcích,
d) strpět na svém pozemku přirozené koryto vodního toku.
(2) Vodoprávní úřad může vlastníkům pozemků sousedících s koryty vodních toků zakázat kácet stromy a keře zabezpečující
stabilitu koryta vodního toku.
(3) Pokud výkonem těchto oprávnění vznikne vlastníkovi pozemku škoda, má nárok na její úhradu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. května 2013 se opět zaplnila zasedací síň obecního úřadu novými občánky a jejich rodiči a dalšími příbuznými.
Pozvání přijalo 7 rodin. Děti tentokrát přivítali místostarosta
J. Dlabola a za SPOZ Milena Ptáčková. Básničkami a písničkami
zpestřily program děti z MŠ.

Novými občánky jsou (zleva): Adéla Antošová, Matěj Junek,
Šimon Dolina, Klára Paulusová, Kateřina Suchardová, Markéta
Leichterová, Tobiáš Folten.
Fotografie zajistil pan Pokorný.
Popřejme společně všem malým občánkům, ať se jim v životě daří!
H. H.
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UDÁLOSTI
Každé tajemství láká
Tajné výlety pořádané organizací Svazu důchodců jsou populární
a velmi oblíbené. Druhý den po zveřejnění nabídky je už vyprodáno a řada dalších zájemců jsou už jen náhradníci…
Tyto výlety jsou velkým přínosem a zpestřením života, vítaným
vybočením ze stereotypu. A kam směřují? Do různých koutů
Čech, navštívit hrady, zámky a přírodní zajímavosti. Jeden výlet
směřoval i do Krkonoš. Nikdo, kromě pořadatelů neví, kterým
směrem se autobus vydá.
Ten náš letošní vyrazil 25. 5. směr jičín. Jedeme do Prachova? Ne,
odbočujeme v Úlibicích, že by Štorch – muzeum v Ostroměři?
Také ne. Asi Hořice, či Chlum. Tam však také nestavíme, míjíme
i Hradec králové. Možná Třebechovice? I ty necháváme bokem.
Naše odhady nevyšly, vzdáváme to.
Autobus řízený p. Grundmanem zacouval na malé parkoviště.
Nechápali jsme. Přešli jsme klidnou silnici. Závora a šipka - Podorlický skanzen Krňovice.
Ujala se nás mladá žena, vše o skanzenu vysvětlila a provedla nás.
Žijí zde prostým životem i s dětmi, budují další domky, repliky těch
historických. Chovají koně, ovce, kozy, mají psy a slepice. Semelou
si i zrní na mouku. Sbírají drobné nářadí i staré stroje a uvádějí je do
provozu. Kovárna je funkční. Předvádějí zde ukázky práce, která se už
normálně nevidí. V menším domku je nářadí a nástroje na zpracování
lnu, v druhém vše potřebné ke zpracování mléka (máselnice, odstředivky, apod.), truhlárna produkuje drobné předměty, které se tam
mohou zakoupit - např. židličky, hračky, houpací kůň. Jsou vystaveny
ve vodním mlýnu (před ním jsme pořídili hromadné foto).
Skanzen žije a buduje. Je zde ekocentrum ČSOP (ochrana přírody).
V rybníčku jsme obdivovali žluté lekníny.
Motorest Koliba – Hodašovice byl nedaleko. Zde výborný oběd,
chvíle odpočinku.
Poslední zastávkou – zlatým hřebem – byly HOLICE.
Krátká prohlídka města, káva či zmrzlina. V 15 hodin jsme vkročili do minulých staletí v muzeu Emila Holuba. Krátká přednáška
a film z jeho života uvedly prohlídku exponátů. Zvířata, ptáci,

SENIOŘI

Péče o zdraví a životní pohodu seniorů
Ve středu 12. června 2013 se konal pod patronací Krajské rady
Svazu důchodců letní sportovní den ve Skřivanech. Třicet jedna
seniorů Novopacka se rozhodlo podpořit tuto akci fanděním. Organizace sportovních soutěží byla výborná a bojovná atmosféra
dodala odvahu i našim důchodcům, aby se aktivně zapojili do
soutěžení. A nevyšli naprázdno. Domů si všichni odvezli příjemné
pocity z dobře stráveného dne a šest seniorů diplomy a medaile
za úspěšná umístění ve sportování.
V. J.

nerosty, předměty z tehdejšího života domorodých kmenů.
Zajímavé. Moderní interiér kontrastoval se starými předměty
a osobními potřebami cestovatele, jehož život byl plný odříkání,
dobrodružství i různých životních komplikací. Je tam i tematický
koutek pro dětské návštěvníky. Při odchodu nám jedna zaměstnankyně prozradila, že pán se dvěma malými děvčátky, se kterým
jsme se potkávali, byl herec, představitel E. Holuba.
Naše cestování se schylovalo ke konci. Byli jsme nadšeni smysluplně prožitým dnem, pěknými zážitky a novými poznatky.
Výsledkem dobré přípravy se akce zdařila!
Umíme si vůbec představit a docenit, co práce, shánění a zařizování dá její příprava?
Náš tajný výlet stál za to. Opět se vydařil ke všeobecné spokojenosti.
Bohoušku a vy všichni, kteří vždy nezištně přikládáte ruku k dílu,
když se něco pro členy organizace chystá – DĚKUJEME.
Zlata Zákoutská
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ŠKOLA
Comenius 2013

Zahraniční učitelé a žáci na naší škole
Ve dnech 12. - 17. května se na naší škole uskutečnilo závěrečné
setkání učitelů a žáků partnerských škol mezinárodního projektu
Comenius.
Pro naše hosty ze Slovenska, Německa a Turecka jsme připravili
program, kterým jsme chtěli představit obec, ve které žijeme,
naši školu a některá zajímavá místa v naší zemi.
První den setkání jsme začali prohlídkou školy a kulturním programem, který připravili se svými žáky naši učitelé. Odpoledne
nás nejprve ve svém úřadě přijala paní starostka Věra Hlostová
společně s panem místostarostou Josefem Dlabolou. Připravili
všem příjemné překvapení. Účastníci mezinárodního projektu
obdrželi nádherné plakety, které jim budou připomínat společně
strávené chvíle.
Poté se celá skupina „Comenius” přepravila do Nové Paky. Navštívili jsme nové prostory Integrované střední školy, Klenotnici
a klášterní kostel.
Další den se všichni vypravili na kozí farmu do Pěnčína a seznámili se s ekohospodařením na malé farmě. V korálkové dílně
si pak vlastnoručně vyrobili drobnou “parádu” na památku.
Odpoledne celá skupina podnikla procházku hruboskalským
skalním městem.
Následující den jsme se od Staré Paky vzdálili ještě více. Nejprve
jsme navštívili zámek Sychrov a odpoledne interaktivní expozici
v IQ parku Liberec.
Nejočekávanějším bodem programu byla návštěva hlavního
města. Prohlídku Prahy jsme začali na Petříně, pokračovali jsme
na Hrad, Staroměstské náměstí a Václavské náměstí. Praha nezklamala – nádherné parky, zahrady, památky a nákupy. Všichni
si přišli na své.
V pátek nastalo loučení. Poslední ahoj, na shledanou a možná
někdy příště………
Mgr. Květoslava Kamlerová

A takto to vidí naši žáci – hostitelé:
Projektu se zúčastnily tyto země, Turecko, Slovensko, Německo
a my Češi. Celé to začalo nedělí, kdy postupně začali přijíždět hosté ze zahraničních zemí. Nejdříve přijely turecké děti ke Káťě, Síse,
Markovi a Tomovi. O pár hodin dorazili i Němci bydlící u Valdy
a Adly. A navečer se dostavili i hosté ze Slovenska, kteří zavítali
k Janet a Ondrovi.
Hned v pondělí jsme se všichni se svými svěřenci vypravili do školy, sesedli si ke stolům a čekali na učitele. Když nakonec dorazili,
sešli jsme do tělocvičny, kde se konalo vystoupení určené právě
k tomuto projektu. Podle reakcí zahraničních hostů jsme usoudili,
že se jim představení líbilo. Když program ve škole skončil, odebrali jsme se do školky, kde měli malí žáčci připravené vystoupení.
Po náročném dopoledni pro nás měly naše kuchařky přichystaný
oběd, a tak jsme navštívili školní jídelnu. Hned jak bylo dojedeno,
nasedli jsme do autobusu a odjeli do Integrované střední školy
v Nové Pace, kde jsme se z tajného důvodu hodně nasmáli.
Hned v úterý jsme nasedli na autobus a odjeli směr Malá Skála
a Pěnčín, kde jsme se i na najedli a opět si to užili.
Ve středu nás čekal výlet do Liberce. Zde jsme nejprve navštívili
obchodní centrum Nisa, najedli se kuřecích stehýnek v KFC a hlídali naše milé svěřence, aby se nám v centru neztratili. Poté se
všichni s očekáváním těšili do IQ Parku a náramně jsme si to tam
užili. Navečer pro nás rodiče připravili bowling. Tam příjemně
překvapily hlavně Turkyně, které hrály poprvé, ale přesto házely
dost silné body.

Ve čtvrtek jsme měli, myslím, nejnáročnější den z celého týdne,
jeli jsme totiž navštívit naše hlavní město – Prahu. Tentokrát se
s námi vypravili i ti, kteří hosty neměli, ale předtím v nějaké té
zahraniční zemi na výměnném pobytu byli, totiž Luky, Pepa a Máca. V Praze jsme provedli hosty různými památkami, ukázali jsme
jim hradní stráž a Prahu vůbec. Osobně si myslím, že toho viděli
hodně a že ani jejich foťáky nezůstaly prázdné.
V pátek jsme se pomalu začali loučit, pan ředitel nám pustil
prezentaci o Comeniu, hosté dostávali různé dárečky a Slováci
s Němci a jejich kufry odjeli směr domov. V sobotu zrána jsme
se pro změnu rozloučili s Turky.
Projekt se nám Čechům moc líbil, užili jsme si hromadu zábavy,
potrénovali cizí jazyky, navázali nová přátelství a to je nejdůležitější!! Ještě dlouho budeme vzpomínat na všechny zážitky.
Sísa Drábková, Janet Martínková, Kateřina Lelková
(žákyně 8. třídy)

„MISS PANENKA“
Tento projekt navázal na projekt organizace UNICEF „Adoptuj
panenku a zachráníš život dítěti”, jehož smyslem je získat prostředky pro celosvětové očkovací programy, které zachrání život
milionům dětí v rozvojových zemích.
Pustili jsme se do nelehké práce ušít panenku za pomoci svých
rukou, ale i rukou vychovatelky, maminky či babičky. V měsíci
dubnu proběhlo školní kolo „MISS PANENKA STARÁ PAKA”. Této
soutěže se zúčastnilo 16 panenek. Nejvíce bodů získala panenka
„Violka” od autorky Janičky Medlíkové (3. roč.). Vítěznou panenku jsme poslali do Hradce Králové a ta v měsíci květnu soutěžila
o „MISS INTERNET”.
Naše panenka se umístila na krásném druhém místě. Je to náš
zatím největší úspěch. Od prvního místa nás dělilo jen 6 bodů. Do
této internetové soutěže se celkem přihlásilo 63 panenek.
Autoři panenek se zúčastnili galapředstavení v královéhradeckém
Kongresovém centru Aldis, které se konalo 31. 5. 2013. Všechny
panenky byly vystaveny na pódiu a tam také byli pozváni autoři
panenek a odměněni věcnými cenami. Zážitek z představení, kde
vystupovaly hvězdy populární hudby skupina Memphis, zpěvačka
Madalena Joao, předskokan na koncertech Tomáše Kluse Michal
Horák, zpěvák David Deyl, v nás zanechal krásný pocit štěstí. Po
skončení programu následovala autogramiáda, kde jsme získali
podpisy hvězd a vyfotili se s nimi.
Měli jsme hezký pocit z toho, že jsme mohli podpořit dobrou věc.
Vám, co nemyslíte jenom na sebe, můžete pomoci a pomáháte,
patří VELKÝ DÍK. Těšíme se na další akci.
A. Kynčlová
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VÝLETY
Závěr školního roku kromě dohánění učiva a vylepšování známek
představují školní výlety, na něž se děti těší celý rok. I ty letošní
byly pro všechny plné zážitků
a budeme na ně jistě dlouho
vzpomínat.
Školní výlety na naší škole zahájili prvňáčci. Spojili se s prvňáky ze ZŠ Husitská v Nové Pace
a společně dne 23. května odjeli
do Pěnčína na Kozí farmu. Zde si
děti prohlédly sklárnu, v korálkové dílně si vyrobily náušnice,
náramky a náhrdelníky a ochutnaly výrobky z kozího mléka
a masa. Na této farmě chovají
640 koz a přes 300 ovcí. Dále
děti viděly osla, páva, králíky
a další zvířata.
Svůj první školní výlet prvňáci zakončili na rozhledně Černá Studnice. Počasí se vydařilo a děti si odvezly mnoho nových zážitků.
S. Stuchlíková
Žáci druhé třídy a třetích tříd se vydali za dobrodružstvím na
dvoudenní školní výlet do kempu Pecka. Tady si užili celý den
sportování, her a soutěží, večer
poseděli, opekli si špekáčky a zazpívali písničky s doprovodem
kytary. Kus odvahy museli v sobě
najít při večerní výpravě na hrad
a tajemné prohlídce hradních
sklepení. Úplněk přivolal i přízrak
“Bílé paní”, která se objevila na
nádvoří hradu a “Černého mnicha” u hřbitovních vrat. Všichni svůj
strach překonali a z výletu si odvezli nezapomenutelné zážitky.
J. Bartošová, Z. Oborníková, Z. Vrátilová
Čtvrtá a pátá třída se společně
vydaly do zábavního parku Tongo
v Hradci Králové. Celé dopoledne
jsme se bavili na prolézačkách,
klouzačkách a různých atrakcích. Včetně paní učitelek jsme
vyzkoušeli trampolíny, vlnobití,
šplhali jsme na sopku a také jsme
se schovali v rybce Nemo.
L. Faltová, L. Jelínková
Šesťáci se vydali 7. června do Českého ráje. Vlakem jsme dojeli
do Turnova, odkud jsme putovali přes Hlavatici a Valdštejn směrem k rybníku Nebák, kde jsme se
chystali přespat v chatičkách. Bylo
krásné letní počasí, které nás ale
překvapilo téměř hodinovou dešťovou “přeháňkou”, takže nám vše
namoklo, ale vzápětí zase uschlo.
Také si s námi pohrál nějaký šotek
turista, když nás svedl ze značky,
což nám sice přidalo nějaký ten
kilometr, ale zato jsme poznali kus krásné krajiny v místech, kam
bychom se jinak nedostali. Večer se někteří odvážlivci vykoupali
v ledovém rybníku. Pak jsme si hráli, sportovali a unaveni usnuli
neklidným spánkem. Druhý den jsme pluli na lodičkách a putovali
přes Trosky a další rybníky do Borku pod Troskami. Odtud jsme
zmořeni horkem, ale plni krásných společných zážitků odjeli
vlakem domů.

Sedmáci se vypravili na dva dny na Malou Skálu. Hlavním cílem bylo sjet na raftech Jizeru. Počasí se ale spiklo proti nám.
Pršelo a pršelo. Zvolili jsme plán
“bé”. První den jsme místo Jizery zdolali hned dva hrady, Vranov
a Frýdštejn. Když jsme se unavení
vraceli na základnu, svítilo sluníčko a my jsme doufali, že druhý
den bude lépe. Ale nebylo, pršelo, jen se lilo……
Naši výpravu jsme ukončili předčasně a v sobotu po poledni jsme byli zpět ve Staré Pace. Snad
bude příští rok lépe.
K. Kamlerová
Školní výlet 8. třídy
Letos jsme se natěšeně vypravili
na třídenní výlet na Máchovo
jezero do Starých Splavů. Kytara,
sport, koupání, Bezděz, parník,
minigolf, veškerá zábava, nic
nemělo chybu, snad jen, že to
všechno tak rychle uteklo.
J. Kuželová
Výlet deváté třídy do Lodína
V neděli 16. 7. 2013 jsme se v dopoledních hodinách společně
sešli na vlakovém nádraží ve Staré Pace. Čekal nás poslední třídenní společný výlet na základní
škole. S třídním panem učitelem
Markem Štumpfem a paní učitelkou Janou Kuželovou jsme po
dvouhodinové cestě, nejprve vlakem a později autobusem, stáli
konečně na místě. Lodín – skvělé
koupaliště plné atrakcí a nádherné
ubytování v dřevěných chatkách.
Co víc si přát, zvlášť když nás už od rána příjemně hřálo sluníčko
do zad. Nelenili jsme ani chvilku a koupaliště rovnou vzali útokem.
Abychom se tři dny jenom nekoupali, i když počasí tomu bylo
řádně nakloněné, došlo i na kulturu.
V pondělí jsme se vypravili do zámku Hrádek u Nechanic, který
byl vzdálen osm kilometrů od kempu. Cestou zpátky jsme poobědovali v Nechanicích a pak přišla na řadu opět voda až do
večerních hodin. Večery jsme trávili povídáním a zpěvem. V úterý
ráno jsme se s lítostí vypravili domů, protože jsme si po těch pár
společných dnech asi poprvé skutečně uvědomili, jak nám budou
lidé, s kterými jsme trávili devět společných let, chybět.
M. Štumpf
Zájezd do Německa
Jako každý rok i letos jsme připravovali zájezd 5. ročníku do německého města Bad Langensalza, kde se nachází naše partnerská
škola. V neděli 26. 5. 2013 ve 12 hodin vyvrcholily naše přípravy
- odjíždíme směr Německo. Spolu s námi odcestovalo 15 žáků 5.
třídy. Cesta rychle ubíhala a my
konečně po 7 hodinách dorazili
do malého městečka Craula, kde
jsme byli ubytováni. Paní domu
nás mile přivítala a my se zabydleli
ve svých pokojích.
V pondělí na nás čekalo sportovní dopoledne plné velmi zajímavých her a soutěží v tělocvičně
školy. Naše děti soutěžily ve družstvech spolu s německými, tak
měly možnost využít své znalosti německého jazyka. Na závěr
byli všichni odměněni podle výkonnosti. Dále následoval oběd
v podobě pizzy, který nám vlastnoručně připravily německé děti.
Odpoledne jsme strávili prohlídkou města Bad Langensalza, kde
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jsme ochutnali i vynikající zmrzlinu a poté vyšli 200 schodů na
kostelní věž, odkud byl nádherný výhled na celé okolí. Dále jsme
zavítali do čtyř zahrad (růžové, japonské…) a k večeru navštívili
ještě Baumkronenpfad – Cestu v korunách stromů. Děti zde měly
možnost poznat svět z ptačí perspektivy a dozvěděly se o životě
divokých koček, motýlů a netopýrů, kteří zde žijí.
V úterý jsme se vypravili do
Erfurtu, kde nastala nákupní
horečka. Tam jsme také navštívili botanickou zahradu. Zde nás
nejvíce zaujali motýli, kteří létali
v bezprostřední blízkosti okolo
nás. Na konci zahrady děti využily
bezplatné projížďky na lodičkách,
pořádně se vyřádily na dětském hřišti a osvěžily si nohy v malém
brouzdališti.
Ve středu jsme byli objednaní na hrad Wartburg, kde na nás k naší
nelibosti nečekala průvodkyně, ale audiovýklad. Bohužel nám

tento den počasí vůbec nepřálo a strávili jsme ho většinou pod
deštníky. Odpoledne jsme zavítali ještě do města Ruhla na Miniatury, kde jsme zhlédli mnoho významných staveb Durýnska.
Poslední den našeho pobytu jsme neplánovaně zajeli do
Mariánských jeskyní a dále na zámek Friedenstein ve městě
Gotha. Tam nás nejvíce zaujaly vycpaniny zvířat. Odpoledne
jsme strávili 2 hodiny na bowlingové dráze, kde jsme porovnali
naše síly, dovednosti a štěstí. Všichni jsme si pozdní odpoledne
náležitě užili.
O naše spokojená bříška se paní kuchařka pečlivě starala. Ochutnávali jsme místní speciality, stoly se vždy ráno i večer pod jídlem
úplně prohýbaly. Velký dík patří také za balíček na cestu, který
jsme dostaly my i děti. Díky obětavé a milé pomoci ze strany
německých učitelů náš pobyt proběhl bez problémů, i když počasí
k nám trošku shovívavější opravdu být mohlo.
V pátek 31. 5. 2013 v 9 hodin jsme opustili Craulu a vyrazili autobusem směr Stará Paka.
Markéta Fléglová a Zuzana Oborníková

Úspěchy našich žáků

PaySecCup, když obsadili v silné celostátní konkurenci skvělé
7. místo. Toto umístění zároveň obsahovalo i věcné odměny pro
naši školu, kdy chlapci a děvčata vybojovali digitální fotoaparát
a micro SD kartu pro každého žáka.
P. Antoš
Historický úspěch staropackých školáků!!!
Velký úspěch si přivezli žáci 4. a 5. třídy naší školy z Mistrovství
republiky ve vybíjené v tzv. Preventan cupu 2013. Republikové
finále se konalo téměř za humny, a tak cestovat na dvoudenní
turnaj nebyl problém. Finálové boje 16 nejlepších škol z celé České
republiky se konaly na antukových kurtech v překrásném prostředí
peckovského kempu. Naše cesta mezi prestižní šestnáctku nebyla
vůbec jednoduchá. Na začátku této pouti bylo vítězství v okrskovém
kole, vítězství v kole okresním a ten nejdůležitější krok, vítězství
v krajském finále v Kostelci nad Orlicí. Jako krajští šampióni jsme
reprezentovali Královehradecko na Mistrovství ČR právě my. Jedenáct chlapců a jedna dívenka odjíždělo ve staropackých dresech
ukázat zbytku republiky, že vybíjenou taky umíme.
První den soutěží nám vyšel téměř dokonale a na konci dne jsme
okupovali první místo v naší skupině. Na našem štítě skončily školy
z Liberce, Žebráku a Kroměříže. Osudovým se nám stal semifinálový

V celém tomto školním roce se žáci naší školy hojně účastnili, pod vedením pana učitele Harčarika, různých sportovních soutěží, ve kterých
dosáhli tradičně velmi dobrých výsledků. Reprezentovali jsme naši
školu za hranicemi okrsku Novopacka, probojovali jsme se nejen do
krajského finále, ale postoupili jsme až na mistrovství republiky.
Největší úspěchy:
1. místo na okresním finále ve florbalu dívek 8. – 9. tříd, 2. místo
v okresním finále vybíjené 6. tříd, 1. místo v krajském finále vybíjené 4. – 5. tříd chlapců a dívek a následné vynikající umístění na
mistrovství České republiky vybíjené 4. – 5. tříd, a to 7. místo.
Z dalších sportovních úspěchů je třeba jmenovat 2. místo okresního finále v basketu dívek 8. – 9. tříd, následně pak krajské finále
v basketu dívek 8. – 9. tříd, kde jsme skončili na krásném 3. místě.
Dále zmiňuji 3. místo okresního finále v naší tradiční disciplíně,
stolním tenisu dívek. Po nějaké době byli úspěšní i naši mladí
lyžaři – na přeborech v obřím slalomu na sjezdovce v Nové Pace
se na 1. místě v kategorii chlapců 6. – 7. tříd umístil Adam Řeháček
a v kategorii 4. – 5. tříd obsadil 2. místo Fanda Doubek.
Byl tak završen další sportovní rok, který byl opět velmi úspěšný!
Úspěšní byli naši žáci nejen na poli sportu, ale velice dobře
si vedli i v tzv. vědomostních disciplínách:
Je velice potěšitelné, že naši žáci rok od roku získávají lepší umístění jak ve školních, tak i v okrskových a okresních kolech.
Letos máme významné matematické úspěchy. V okresním kole
Pythagoriády se na 1. – 3. místě umístil v kategorii 6. ročníku
Tomáš Nypl a na 4. místě téže soutěže Jarmil Šolc. Úspěšným
řešitelem se stal i Jan Bajer.
V celostátní literární soutěži Drápanda 2013 v kategorii próza
získal čestné uznání žák 9. třídy Václav Šimek. Myslím, že právě
toto umístění si zaslouží zvláštní pochvalu, neboť jsme dosud
podobné soutěže neobsazovali.
Dobrých výsledků dosahovali chlapci a děvčata pod vedením
paní učitelky Žáčkové v přírodovědných soutěžích: Ekomládě,
Přírodovědný klokan, poznávání rostlin a živočichů.
1. místo Barbora Šolcová na okrskovém kole v poznávání živočichů, 2. místo v téže soutěži Jarmil Šolc, 1. místo na okrskovém kole
v poznávání rostlin Hana Selveková a Radim Cimbál, 3. místo Jana
Medlíková, dále pak pěkná umístění v okresním kole poznávání
rostlin a živočichů, 5. místo Ondřej Šolc, který se probojoval do
kola krajského v Hradci Králové.
Naši mladí výtvarníci pod vedením paní učitelky Kynčlové se
zúčastnili výtvarné soutěže Myslivci a životní prostředí, kde
v kategorii 3. – 5. ročníků obsadil Jára Tomeš 1. místo.
Velmi dobře si již tradičně vedli žáci IX. třídy, kteří za vedení pana
učitele Štumpfa opakovaně uspěli ve čtvrtém ročníku internetové vědomostní soutěži pro základní školy a víceletá gymnázia

zápas s Chrudimí. Nešťastná porážka o pouhé dva životy nás odsunula do bojů ve skupině o páté až osmé místo. Druhý den jsme
opět dva ze tří zápasů vyhráli a umístili jsme se tak na konečném
sedmém místě. Opět jsme porazili týmy z velkých měst, jako jsou
Karlovy Vary a Přerov. Možná velké zklamání z neúčasti ve finálové
skupině v boji o medaile zanechalo v žácích menší motivaci. Stačil
malý krůček a větší kapka štěstí a závěrečné umístění by bylo ještě
lepší. Koneckonců sedmé místo v celé České republice je obrovský
úspěch a asi jen čas ukáže, jakou hodnotu má. Jen pro představu
letošního Preventan cupu 2013 se zúčastnilo více než 1580 základních škol, což představuje účast více než 30 000 dětí. Myslím, že
v tomto srovnání umístění na sedmém místě jistě doceníme.
Celému týmu moc děkuji a zároveň gratuluji k fantastickým výkonům, které jste po celou dobu konání Preventan cupu předváděli!
Váš hrdý učitel tělocviku Láďa Harčarik
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohádková výprava za princem Bajajou na hrad Pecka

Blížil se konec školního roku a nastala doba výletů. Ani děti
z naší mateřské školy nemohly zůstat pozadu. Letos nás čekala
výprava na hrad Pecka. Až téměř k hradu nás dovezl autobus.
Protože bylo pěkné počasí, chtěli jsme nejdříve poznat okolí
hradu a vydali se na krátkou procházku. Po svačince v přírodě,
která vždycky chutná nejlépe, jsme konečně vystoupali až na

hrad. Tam už na nás čekal šašek, který děti dovedl na nádvoří
hradu. Pohádka, kterou jsme potom zhlédli, nebyla jen tak
obyčejná. Princ Bajaja tu bojoval s drakem na opravdivém koni
v celé rytířské zbroji, byli jsme hosty na středověké královské
hostině a na rytířském turnaji, pomáhali princezně spřádat vlnu
z opravdových živých oveček, které jsme si mohli potom nakrmit. Společně s princeznou jsme lámali a vyčesávali len, prali
na valše prádlo, zkoušeli umlít obilí, podrželi v ruce koňskou
podkovu a poslechli si vyprávění prince, jak se musí starat o
svého koníčka. Na závěr výletu jsme si mohli zazvonit na rolničku, kterou jsme dostali od šaška na památku z jeho čepice.
Přálo nám i počasí, a tak se nám ani moc nechtělo zpátky do
školky. Paní učitelky nám musely slíbit, že se zas brzy na nějaký
výlet vydáme.
Děti a paní učitelky z mateřské školy

Rozloučení s předškoláky

Pejsek, náš kamarád

A opět je tu červen. Letos sice trochu studenější a mokřejší, ale
čekání na určitě krásné zážitky každého z dětí zahřejí.
Celý školní rok v mateřské škole strávily děti hrou nebo pozorováním přírody, prováděly pokusy, hrály si se slovíčky, znají mnoho básniček, písniček a tanečků, umí vyprávět i zahrát pohádku
a mnoho dalších věcí. Nyní se přiblížil čas, kdy se předškolní děti
rozloučí s mateřskou školou. Jsou už přece velké, mají dokonce
svou vlastní školní tašku a penál!

V úterý 14. 5. přijela do naší mateřské školy lektorka paní Tereza
Frumarová s fenkou Rínou (Border kolie). Její program byl zaměřen

V úterý 11. června tedy nastal velký den – slavnostní rozloučení
s předškoláky. Dětem přijelo zahrát pohádku divadlo Úsměv
z Hradce Králové. Kašpárek a čarodějka pobavili děti i rodiče.
Vyzkoušeli, co už opravdu děti umí. Součástí představení bylo
i pasování předškoláků na školáky. Děti si odnesly i drobný dárek od mateřské školy. Byla to chvíle na zamyšlení maminek i
učitelek – jak ten čas letí!
Hezké odpoledne jsme zakončili posezením u kávy a dobrých
mlsot od maminek. Vlastně nejen posezením, my jsme je totiž
všechny snědli.
V. Šilhánová

na prevenci úrazů způsobených psem. Cvičitelka předvedla dětem
ukázky výcviku pejska, ukázala jim, jakým způsobem s pejskem zacházet, ale i jak se chovat při napadení psem. Děti byly programem
velmi zaujaty. Nakonec mohly i pejska nakrmit, pohladit a pomazlit
se s ním. Již se těšíme na další lekci v příštím školním roce.
Eva Zahradníková, učitelka

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy se uskutečnil dne 6. 5. Pro školní rok
2013/2014 bylo v mateřské škole 28 volných míst. Zákonní zástupci dětí podali celkem 37 žádostí. Osm dětí nebylo přijato a
jednu žádost zákonní zástupci stáhli. Kapacita naší mateřské školy,
75 dětí, je plně naplněna.
Přejeme nově přijatým dětem, aby se jim v naší mateřské škole
líbilo, aby čas, který zde prožijí, byl naplněn radostí a byl zdrojem
dobrých základů do života.
Lenka Typltová, ředitelka
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KNIHOVNA
Koncert

ROZLOUČENÍ S DEVÁŤÁKY

V neděli 16. 6. 2013 odpoledne zazněly ve Staré Pace tóny vážné
hudby. Konal se zde koncert orchestru Waldorfské školy ze Semil.
Celý týden hudebníci poctivě trénovali v Roškopově a pro nás

Všechno krásné jednou skončí. Nevím, jestli si to uvědomují i
deváťáci, ale na léta prožitá na základní škole všichni vzpomínáme
po celý život. Letošní absolventi se loučili nadvakrát. Poslední

si připravili na závěr moc hezký koncert. Původně se měl konat
v zasedací místnosti OÚ, ale tady zrovna probíhala výměna oken,
proto byl koncert přemístěn do tělocvičny Masarykovy základní
školy. Na kvalitě hudební produkce to neubralo, jen je škoda, že
nás přišlo jen asi 10. Mladí hráči pod vedením dirigenta pana Kraťuka zahráli Bretonské tance, Sefardské židovské písně a zazněly
i další ne tak často slyšitelné skladby.
Bylo to velice milé setkání a krásně zakončený víkend.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ

Každý školní rok těsně před vysvědčením prokazují děti z první
třídy, že se statečně popraly s písmenky a naučily se číst. Za odměnu potom dostanou krásnou knížku a jsou pasovány na čtenáře
knihovny. Bylo tomu tak i letos, ve středu 19. 6. 2013.

rozloučení si prožili v pátek 28. 6., ale ještě před tím se v pondělí
24. 6. uskutečnila malá slavnost na obecním úřadu. Přišli všichni
vyšňoření, najednou se z těch žáčků “vyloupli” skoro dospělci. Na
úvod vystoupily děti z MŠ a se svým pásmem písniček a básniček
připomněly těm mladým lidem, že to ještě není tak dávno, co byli
malými kluky a holčičkami. Poté předstoupili jeden po druhém
a seznámili nás s tím, na které škole budou po prázdninách pokračovat ve studiu.
Paní starostka všem popřála hodně úspěchů ve studiu i v jejich
osobním životě a absolventi obdrželi růži a pamětní CD o historii
škol ve Staré Pace.
Tak ať na Starou Paku vždy vzpomínáte v dobrém!

PRODEJNÍ SBÍRKA v září 2013
Kupte si i Vy v září jeden ze světluščích sbírkových předmětů.
I letos můžete přispět Světlušce v tradiční sbírkový den.
„V ZÁŘÍ Světlušky ZÁŘÍ” si můžete zakoupit píšťalku se Světluškou, náramek, který svítí ve tmě nebo tykadla.
Symbolický příspěvek v hodnotě 40 Kč, 50 Kč, 70 Kč a výše
bude sbírán do zapečetěné lucerničky.
Prodej předmětů a sbírka bude probíhat po celé září
v místní knihovně.

PROVOZ V KNIHOVNĚ O PRÁZDNINÁCH
1. 7. – 19. 7.
22. 7. – 2. 8.
5. 8. – 9. 8.
12. 8. – 23. 8.
26. 8. –
Děti s paní učitelkou Stuchlíkovou v průběhu školního roku navštěvovaly knihovnu a i já jsem se byla ve škole přesvědčit, jak se
jim čtení daří. Každý prvňáček v ten slavný den předstoupil před
své spolužáky i další návštěvníky /většinou rodinné příslušníky/ a
přečetl ukázku ze své knížky. Všem se to podařilo, nikdo se nebál! Za
takovou odvahu, ale hlavně za pěkné čtení byly všechny přítomné
děti pasované paní starostkou na čtenáře, odnesly si krásnou knížečku, která se nedá zakoupit, je pouze pro pasované děti. Všechny
děti ještě obdržely poukázku na čtenářskou průkazku, poukázku na
nanuka /sponzor MINIPO Stará Paka/ a další drobné dárky.
Byla to sice malá slavnost, ale pro prvňáčky velice důležitá,
protože jí vyvrcholila celoroční školní snaha. Slíbili jsme si, že se
budeme setkávat v dalším školním roce a pokračovat tak v poznávání knížek a literatury vůbec.

OTEVŘENO
DOVOLENÁ
OTEVŘENO
DOVOLENÁ
OTEVŘENO

Přijďte si vybrat knihu na prázdninové a dovolenkové čtení nebo
tvoření, věřím, že vás všechny nabídkou knih uspokojím.
Přeji vám všem krásnou a klidnou dovolenou.
knihovnice
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SPORT
HISTORICKÝ POSTUP DO KRAJSKÉ 1. A TŘÍDY – STAROPACKÁ KOPANÁ
„A” mužstvo mužů dokázalo svým konečným umístěním na 2. místě
tabulky krajské 1. B třídy zaujmout pozici postupujícího do krajské
1. A třídy. Výbor FO svým rozhodnutím postup potvrdil. Na staropackém trávníku se tedy na podzim letošního roku objeví jako soupeř
mužstva např. Police n. Metují, Týniště n. Orlicí, Třebechovice p. O.,
Vrchlabí, Nový Hradec Králové apod. Pro tento úspěch je však třeba
udělat spoustu další práce. Jedná se o novém trenéru, o dalších hráčích, kteří by měli nejen posílit mužstvo, ale hlavně utvořit početnější
kádr, než tomu bylo v některých utkáních na jaře. V neposlední řadě
je třeba zlepšit přístup k tréninku a odpovědnosti ke kolektivu hráčů.
Informace pro příznivce staropacké kopané o nejbližších utkáních je
ta, že pohárová utkání KFS začnou již 28. 7. a první mistrovská utkání
nové soutěže zahájí o víkendu 10. a 11. 8. 2013.
Naše „B” mužstvo mužů, přestože po podzimní části soutěže obsazovalo pěkné 2. místo, nakonec skončilo v polovině tabulky na
6. místě. Střídalo dobré výkony se slabšími a tomu také odpovídá
konečné umístění. Dobrá umístění získala ještě spojená mládežnická mužstva s FK Nová Paka, a to starší žáci v krajské soutěži a starší
přípravka taktéž v krajské soutěži obsadili shodně 2. místa. Ostatní
spojená mužstva – mladší žáci, dorost, mladší přípravka buď v krajských soutěžích či okresní obsadila spíše spodní části tabulky.

Červnová povodeň zasáhla i naše fotbalové hřiště (viz foto na str. 3).
Došlo k zaplavení hrací plochy, zaplavení studně s čerpadlem pro
zavlažování trávníku. Nutná bude rekultivace trávníku, zapískování
a uválcování celé plochy, vyčištění studny od bláta, rozebrání a následná montáž ponorného čerpadla pro jeho další bezporuchové
užívání. Celkové náklady odhaduje vedení fotbalového oddílu na
cca 50 tis. Kč. Výbor fotbalového oddílu se tak obrací i touto cestou
na vedení Obce a zastupitelstvo o případnou finanční výpomoc při
nápravách škod po této živelné události.
Na samotné členy fotbalového oddílu čeká v krátké letní fotbalové přestávce množství úkolů pro zlepšení vzhledu fotbalového
areálu (výměna pletiva na ohrazení hrací plochy, úprava buněk
na šatny pro mládež a rozhodčí, úprava a oprava hřiště s umělým
povrchem, elektrická přípojka a řada dalších drobných úprav).
Tyto úkoly se nezajistí samovolně, je třeba brigádnické výpomoci
hráčů i funkcionářů, a to bez zbytečných časových odkladů. Výbor
fotbalového oddílu děkuje všem hráčům, trenérům a funkcionářům za odvedenou práci v ukončené sezoně 2012 - 2013 a přeje
všem pevné zdraví, chuť a elán do další nelehké práce v novém
soutěžním ročníku.
Za výbor FO TJ Sokol Stará Paka – Jiří Knap – sekretář

„A” tým (1. B třída sk. A)

„B” tým (Okresní soutěž)

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Nové Město n.M.
Stará Paka
Bílá Třemešná
Kopidlno
Miletín
Hostinné
Jičín
Sobotka
Rudník
Žacléř
Libáň
Janské Lázně
Mladé Buky
Mostek

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
17
17
16
13
12
11
11
11
10
8
8
8
6
5

R
3
3
4
4
6
6
4
4
4
6
4
2
5
3

P
6
6
6
9
8
9
11
11
12
12
14
16
15
18

Skóre
85:29
65:43
59:33
59:41
57:46
62:65
55:44
53:73
52:71
58:46
53:74
31:54
38:66
38:80

Body
54
54
52
43
42
39
37
37
34
30
28
26
23
18

Pořadí
6

Tým
Stará Paka B

Z
20

V
9

R
3

P
8

Skóre
50:40

Body
30

26

8

2

16

58:108

26

9

1

2

48:11

28

6

0

9

32:37

18

3

3

37:21

30

20
26

229:122
116:228

58
41

Dorost (Krajský přebor)
11

Nová Paka / Stará Paka

Starší žáci (Krajská soutěž - skupina o umístění)
2

Nová Paka / Stará Paka

12

Mladší žáci (Krajská skupina C - Jarní část)
4

Nová Paka / Stará Paka

15

Starší přípravka (Krajská skupina C - Jarní část)
2

Nová Paka / Stará Paka

15

9

Mladší přípravka (okresní přebor mladších přípravek)
6
8

Nová Paka / Stará Paka A
Nová Paka / Stará Paka B

42
41
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Kompletní tabulky všech soutěží jsou umístěny ve vývěsních skříňkách oddílu a dále je můžete najít společně s dalšímy informacemi na webových stránkách oddílu.

Lyžařský vlek zkolaudován
V nastávajícím letním
čase psát o lyžařském
vleku se sice trochu
nehodí, ale dříve to
opravdu nešlo. Před
několika dny jsme
totiž obdrželi zápis
z kolaudace, čímž se
završilo naše téměř
dva roky trvající úsilí
o vybudování nového lyžařského vleku na Staropackých horách.
O potřebě nahrazení našich dvou starých a nevyhovujících lyžařských vleků jsme začali docela vážně uvažovat již od roku 2005,
avšak reálná možnost se nám naskytla až před dvěma roky.
Bylo to 1. července 2011, kdy jsme z Nové Paky obdrželi nabídku na
odkoupení staršího vleku. Okamžitě jsme začali jednat a za několik
týdnů se jednotlivé díly vleku počaly stěhovat do Staré Paky. Vlek
jsme tedy měli, chuť do práce by byla taky, ale chybělo nám to hlavní,
a sice stavební povolení. K jeho vydání však bylo potřeba značného
množství různých dokladů. Nechali jsme si vypracovat projektovou

dokumentaci a zajistili i další písemnosti. Čas nám neúprosně ubíhal
a nám bylo jasné, že do začátku lyžařské sezóny vlek nepostavíme.
Snažili jsme se proto zajistit si potřebné písemnosti během zimních měsíců, abychom na jaře mohli začít stavět. Všechno však
dopadlo jinak. K vydání stavebního povolení bylo třeba předložit
ještě další a další doklady, a tak jsme povolení ke stavbě obdrželi
až v polovině září. Třebaže jsme se pustili do práce okamžitě, dříve
než v lednu 2013 jsme stavbu nezvládli. A to nám ještě zbývalo
získat od Drážního úřadu v Praze Průkaz způsobilosti, který jsme
obdrželi až po provedených revizích.
Vlastní kolaudace proběhla dne 9. května 2013, ale chybělo nám
ještě kladné vyjádření od okresních hygieniků. Teprve když jsme
všechny tyto náležitosti Stavebnímu úřadu předložili, byl nám dne
7. června 2013 předán kolaudační souhlas s užíváním stavby. Tím
bylo tedy úspěšně završeno naše dvouleté úsilí o vybudování nového lyžařského vleku ve Staré Pace. Na práci se podílelo celkem
dvaadvacet členů oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka, kteří zde
zdarma odpracovali celkem 2 138 brigádnických hodin.
Za výbor oddílu lyžování: B. Nydrle
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