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ZDARMA

Prožijte krásné a klidné prázdniny a dovolené.
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USNESENÍ Z 20. a 21. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
20. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 24. 4. 2014 v zasedací síni OÚ ve Staré Pace.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozšířený v bodě:
7) smlouvy
- o smlouvu příkazní mezi Obcí Stará Paka a firmou Dabona
s.r.o., Rychnov nad Kněžnou o organizaci výběrového řízení
na „Dostavbu kanalizace Letná“
- o smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou Chládek a
Tintěra Pardubice a.s. na obnovu mostu po povodni - Ústí
u Staré Paky
- smlouvu o spoluúčasti při financování sociálních služeb
mezi Obcí Stará Paka a Městem Nová Paka
- podklady, týkající se plánu společných zařízení Komplexní
pozemkové úpravy Nové Vsi nad Popelkou, zařazený před
bod různé
- rozšíření bodu různé.
2) Ověřovatele zápisu z 20. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Stará Paka paní Mgr. Ivonu Hykyšovou.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Daniel Zajíc a paní Hana
Hylmarová.
4) Revokaci usnesení z 18. veřejného zasedání obce Stará Paka,
bod 5) prodej pozemku p. č. 110/3 o výměře 1457 m² v k. ú.
Karlov u Roškopova, trvalý travní porost manželům Lucii a
Karlovi Leichterovým, za odhadní cenu - z důvodu zpětvzetí
žádosti o prodej pozemku.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
5) Pronájem pozemku p. č. 1490 – část cca 20 m² v k. ú. Stará
Paka z celkové výměry 665 m², ostatní plocha paní Evě Jiráskové, Stará Paka za 500,- Kč za běžný rok.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: starosta
6) Prodej pozemku p. č. 200 v k. ú. Stará Paka - část cca 392 m²
z celkové výměry 1703 m², ostatní plocha, manželům Eduardu a Janě Herberovým, za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
7) Prodej pozemku p. č. 1046/1 v k. ú. Stará Paka - část cca
100 m² z celkové výměry 4 199 m², ostatní plocha, manželům
Jaroslavu a Petře Šimkovým, za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
8) Prodej pozemku p. č. 1046/1 v k. ú. Stará Paka - část cca
447 m² z celkové výměry 4 199 m², ostatní plocha, manželům
Danielu a Jiřině Rešovým, za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
9) Prodej pozemku p. č. 1046/1 v k. ú. Stará Paka - část cca
305 m² z celkové výměry 4 199 m², ostatní plocha, manželům
Jiřímu a Petře Kosinovým, za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
10) Prodej pozemků p. č. 1046/1 - část cca 100 m² z celkové výměry
4 199 m², ostatní plocha, p. č.1046/4 - část 360 m² z celkové výměry 640 m², trvalý travní porost, p. č.1060/12 - část cca 474 m²
z celkové  výměry 644 m², orná půda, vše v k. ú. Stará Paka,
manželům Martinu a Kristýně Machovým za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
11) Prodej pozemků p. č. 1046/4 - část 280 m² z celkové výměry
640 m², trvalý travní porost, p. č.1060/12 - část cca 170 m²
z celkové výměry 644 m², orná půda, vše v k. ú. Stará Paka,
manželům Lubošovi a Vlastě Jelínkovým za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
12) Prodej pozemku p. č. 82 v k. ú. Stará Paka - část cca 40 m²
z celkové výměry 390 m², ostatní plocha, manželům Jaroslavu
a Kateřině  Fenyncovým, za odhadní cenu.
Termín: 31. 7. 2014
Zodpovídá: starosta
13) Zpětvzetí výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor

14)

15)

16)

17)
18)

19)

20)

21)

22)
23)
24)
25)
26)

27)
28)

29)

v budově Obecního úřadu, Revoluční č. p. 180, Stará Paka
firmě Telefónica Czech Republic a.s. Výpověď smlouvy odsouhlasena na 19. zasedání ZO dne 20. 2. 2014, bod 20.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: starosta
Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor Revoluční č. p. 180, Stará Paka mezi Obcí Stará Paka a Telefónicou
Czech Republic a.s.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení
věcného břemene, p. č. 39, parc. č. PK 44/1, p. č.780/2 v k. ú.
Roškopov za jednorázovou náhradu 1 210,- Kč včetně DPH.
Termín: 31. 5. 2014
Zodpovídá: ZO
Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a NADOZ, s.r.o. na akci „Zbezprašnění účelové komunikace“ na p. č. 450/1 a 450/2 v k.
ú. Stará Paka. Cena díla je 483 613,- Kč s DPH na základě
poptávkového řízení.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: ZO
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
mezi Obcí Stará Paka a firmou EKO-KOM.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: ZO
Příkazní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a firmou Dabona s.r.o.,
Rychnov nad Kněžnou o organizaci výběrového řízení na
dodavatele stavby pro projekt „Dostavba kanalizace Letná“
za 25 000,- Kč bez DPH.
Termín: 31. 5. 2014
Zodpovídá: ZO
Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s. na akci „Obnova mostu po povodni Ústí
za 5 252 259,- Kč bez DPH na základě poptávkového řízení.
Termín: 31. 5. 2014
Zodpovídá: ZO
Smlouvu o spoluúčasti při financování sociálních služeb
mezi Obcí Stará Paka a Městem Nová Paka pro paní Danuši
Vydrovou z Roškopova.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: ZO
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo závěrečný účet
Obce Stará Paka za rok 2013 a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
Účetní závěrku za rok 2013 a výsledek hospodaření za rok 2013.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
Návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará Paka.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Josefa Dlabolu jako delegáta na valnou hromadu V.O.S. a.s.
Jičín., dne 11. 6. 2014.
Termín: 11. 6. 2014
Zodpovídá: ZO
Ustanovení počtu členů zastupitelstva Obce Stará Paka na
příští volební období na počet členů 9.
Termín: kom. volby
Zodpovídá: ZO
Správní území obce Stará Paka je součástí regionu MAS Brána
do Českého ráje a souhlasí se zařazením do územní působnosti MAS Brána do Českého ráje na období 2014 - 2020.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Podklady, týkající se plánu společných zařízení Komplexní
pozemkové úpravy Nová Ves nad Popelkou.
Termín: 30. 4. 2014
Zodpovídá: ZO
Zadání vypracování studie řešení úpravy prostoru od Sokolovny směrem k parkovišti u Normy firmě Projekt servis Jičín
na základě objednávky.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Podání žádosti o dotaci poskytovanou na obnovu místních
komunikací postižených povodněmi v r. 2013 na ministerstvo
dopravy.
Termín: 6. 6. 2014
Zodpovídá: starosta
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Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje:
1) Nabídku RWE GasNet, s.r.o., prodeje pozemku p. č. 35/3
v k. ú. Stará Paka, zahrada o výměře 70 m².
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
2) Dopravní značení v ulici U Splavu značkou „B 1 - zákaz vjezdu
všech vozidel“ s dodatkovou tabulkou „E13 – mimo dopravní
obsluhy“ ani dopravní značení „B32 – jiný zákaz“ s nápisem
„průjezd zakázán“.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: ZO
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 3. 2014.
3) Informaci pí. starostky o předání klubovny v Ústí  – TJ Sokolu
Ústí.
4) Informaci pí. starostky o konání voleb do Evropského parlamentu.
5) Informaci pí. starostky o smlouvě o umístění a provozování
kontejnerů – textil.
6) Informaci p. místostarosty o otevření kompostárny.
7) Žádost p. D. Zajíce o obnovu dětských hřišť.
8) Připomínku p. Š. Válka k možnému napadení zeleně před
bytovkami čp. 394.

9) Dotaz p. Š. Válka na řešení nepořádku pod žel. viaduktem
ve Staré Pace.
10) Dotaz pí. H. Hylmarové na údržbu záhonků před knihovnou
ve Staré Pace.
11) Poděkování ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. Antoše za odvoz
konstrukce starých židlí a péči o tříděný odpad.
12) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. P. Antoše o rekonstrukci elektrosítě v ZŠ.
13) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. P. Antoše o podávaných žádostech o granty.
14) Dotaz Mgr. I. Hykyšové na možnost zakoupení kompostu
z kompostárny.
15) Informaci p. L. Frýby o konání Staropackého krosu a poděkování pracovníkům obce za pomoc při jeho přípravě.
16) Dotaz p. L. Frýby na rekonstrukci hasičské zbrojnice v Ústí
u Staré Paky.
17) Upozornění p. L. Frýby na nepořádek na sběrném místě
odp. pytlů pod Československým hřbitovem ve Staré Pace.
18) Upozornění p. L. Frýby na poškození zábradlí pod kostelem
ve Staré Pace.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy ZO Stará Paka.

21. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 26. 6. 2014 v kulturním domě v Ústí u Staré Paky.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka.
2) Ověřovatele zápisu z 21. veřejného zasedání zastupitelstva
obce pana ŠtefanaVálka.
3) Návrhovou komisi ve složení Mgr. Pavel Antoš a Ladislav Frýba.
4) Prodej pozemku p.č 1046/1, část cca 368 m² z celkové výměry
4 199 m² v k.ú. Stará Paka, ostatní plocha, MUDr. Romanu
Bumbovi, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2014
5) Prodej pozemku p.č 1046/1, část cca 296 m² z celkové výměry 4 199 m² v k.ú. Stará Paka, ostatní plocha, manželům
Františku a Mandi Kathleen Petrákovým, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2014
6) Prodej pozemků p.č. 1013/22, část cca 27 m² z celkové
výměry 72 m² a  p.č. 1013/43, část 9 m² z celkové výměry
10 m² v k.ú. Stará Paka, oba trvalý travní porost, manželům
Vladimíru a Vladimíře Pospíšilovým, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2014
7) Prodej pozemků p.č. 94/1 o výměře 755 m² a   p.č. 94/2
o výměře 194 m², oba trvalý travní porost, v k.ú. Ústí u Staré
Paky, Radce Švancarové, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2014
8) Prodej pozemku p.č. 79/1, část cca 80 m² z celkové výměry
444 m², trvalý travní porost, v k.ú.Ústí u Staré Paky panu
Věroslavu Sedlákovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2014
9) Prodej pozemku p.č. 79/1, část cca 364 m² z celkové výměry
444 m², trvalý travní porost, v k.ú.Ústí u Staré Paky panu
Jiřímu Mizerovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2014
10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a RWE GasNet, s.r.o., o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena na pozemku p.č. 148/4
v k.ú. Ústí u Staré Paky - přeložka STL plynovodu - plynárenské zařízení za úplatu 500,- Kč bez DPH na akci „Obnova po
povodni - most v Ústí u Staré Paky.“
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014
11) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a RWE GasNet, s.r.o o
zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů
s ní souvisejících na akci „Obnova po povodni - most v Ústí
u Staré Paky.“
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014

12) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Povodí Labe, státní podnik
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemena na pozemku
p.č. 794/9 v k.ú. Ústí u Staré Paky za úplatu min. 7,- Kč/m²
min. však ve výši 1 000,-Kč bez DPH na akci „Obnova po
povodni - most v Ústí u Staré Paky.“
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014
13) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Povodí Labe, státní podnik
o nájmu pozemku parc. č.794/9 - část 186 m² v k.ú. Ústí u Staré
Paky, za úplatu 1 302,- Kč bez DPH za celou pronajímanou plochu
za rok na akci „Obnova po povodni - most v Ústí u Staré Paky.“
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014
14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a SÚS Královéhradeckého
kraje o právu provést stavbu na části pozemku p.č.741/3
o výměře 22 m² v k.ú. Ústí u Staré Paky na akci „Obnova po
povodni - most v Ústí u Staré Paky.“
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014
15) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a firmou 3xH Trading s.r.o,
Praha o poskytnutí reklamních služeb na víceúčelovém hřišti
„Sokolák“ ve Staré Pace za částku 5000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2014
16) Zahájení stavby akce „Obnova po povodni - most v Ústí
u Staré Paky“ i bez získání dotace.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
17) Návrh na 3. úpravu rozpočtu Obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: průběžně
18) Příkaz k inventarizaci movitého i nemovitého majetku Obce
Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2014
19) Příspěvek Lázeňskému mikroregionu na rok 2014.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: 31. 7. 2014
20) Použití finančních prostředků z rezervního a investičního
fondu Masarykovy základní školy Stará Paka na rekonstrukci
elektrické sítě v ZŠ.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
21) Změnu odpisového plánu dlouhodobého majetku pro rok 2014
Mateřské školy Stará Paka pro rok 2014 na částku 41 832,- Kč.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Stará Paka.
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2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 31. 5. 2014.
Uspořádání závodu „Rally Krkonoše“ ve dnech  25. - 26. 7. 2014
Poděkování od Svazu důchodců Nová Paka.
Informaci pí. starostky o výběrovém řízení na pracovníka
stavebního úřadu.
Informaci pí. starostky o výběrovém řízení na akci „kanalizace
Letná“.
Informaci pana místostarosty o odcizení ohrádky na tříděný
odpad v Karlově.
Připomínku p. L. Frýby k přeplnění kontejnerů na tříděný odpad.
Připomínku p. L. Frýby k úpravě prostoru, který bude využíván

k dopravě v souvislosti s opravou mostu v Ústí u Staré Paky.
10) Žádost p. L. Frýby o úpravu altánu na víceúčelovém hřišti
„Sokolák“ – zpevnění podlahy, umístění laviček.
11) Dotaz p. L. Frýby na uzavření mateřské školy během prázdnin.
12) Dotaz p. Š. Válka na nutnost obsazení stavebního úřadu ve
Staré Pace dvěma pracovníky.
13) Připomínku pana Z. Matouše k fungování TJ Sokol Ústí u
Staré Paky v souvislosti s pronájmem kulturního domu v Ústí
u Staré Paky.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy ZO Stará Paka.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Evropského parlamentu 23. - 24. 5. 2014
Okrsek Stará Paka celkem
Počet zapsaných voličů:
1 635
Počet vydaných obálek:
288
Počet odevzdaných obálek
288
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
283

%
17,61
17,61
98,26

číslo
3. KAN
5. KDU-ČSL
6. Rozumní
7. TOP 09
9. LEV 21
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS
21. VIZE 2014
22. Úsvit
23. SZ
24. SSO
26. KSČ
27. Volte Pravý Blok
29. DSSS
32. ČPS
33. ČS
37. OKS
38. VV

%
0,35
14,48
2,12
10,60
0,35
10,95
12,36
15,54
9,54
0,70
10,95
1,41
2,12
0,70
0,35
0,35
2,82
0,70
0,70
2,82

počet hlasů
1
41
6
30
1
31
35
44
27
2
31
4
6
2
1
1
8
2
2
2

Okrsek č. 1 Stará Paka
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
číslo
3. KAN
5. KDU-ČSL
6. Rozumní
7. TOP 09
9. LEV 21
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS
21. VIZE 2014
22. Úsvit
23. SZ
24. SSO
32. ČPS
38. VV

702
108
108
106

%
15,38
15,38
98,14

počet hlasů
1
18
3
13
1
7
16
17
14
1
8
1
1
3
2

%
0,94
16,98
2,83
12,26
0,94
6,60
15,09
16,03
13,20
0,94
7,54
0,94
0,94
2,83
1,88

Okrsek č. 2 Stará Paka
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:

481
90
90
88

%
18,71
18,71
97,77

počet hlasů
6
2
13
13
9
16
8
10
2
4
1
1
3

%
6,81
2,27
14,77
14,77
10,22
18,18
9,09
11,36
2,27
4,54
1,13
1,13
3,40

Okrsek č. 3 Roškopov-Karlov
Počet zapsaných voličů:
170
Počet vydaných obálek:
34
Počet odevzdaných obálek
34
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
33

%
20,00
20,00
97,05

číslo
5. KDU-ČSL
6. Rozumní
7. TOP 09
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS
21. VIZE 2014
22. Úsvit
24. SSO
26. KSČ
27. Volte Pravý Blok
32. ČPS
37. OKS
38. VV

%
18,18
3,03
6,06
15,15
3,03
6,06
12,12
3,03
9,09
3,03
3,03
3,03
6,06
6,06
3,03

číslo
5. KDU-ČSL
6. Rozumní
7. TOP 09
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS
22. Úsvit
23. SZ
24. SSO
29. DSSS
32. ČPS
38. VV

počet hlasů
6
1
2
5
1
2
4
1
3
1
1
1
2
2
1
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Okrsek č. 4 Ústí
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
číslo
5. KDU-ČSL
7. TOP 09
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
22. Úsvit
23. SZ
32. ČPS
33. ČS

128
32
32
32

%
25,00
25,00
100,00

počet hlasů
2
2
3
8
4
9
1
1
2

%
6,25
6,25
9,37
25,00
12,50
28,12
3,12
3,12
6,25

Okrsek č. 5 Brdo-Krsmol
Počet zapsaných voličů:
154
Počet vydaných obálek:
24
Počet odevzdaných obálek
24
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
24
číslo
5. KDU-ČSL
10. KSČM
14. ČSSD
16. ANO 2011
20. ODS
22. Úsvit
26. KSČ
32. ČPS
38. VV

počet hlasů
9
3
1
5
1
1
1
1
2

%
15,58
15,58
100,00
%
37,50
12,50
4,16
20,83
4,16
4,16
4,16
4,16
8,33

Oprava mostu v Ústí u Staré Paky.

Další ohrádka „padla“ do oka ZLODĚJI!

Dne 4. 7. 2014 bude mít Obec Stará Paka plnomocné  „rozhodnutí“  o stavbě mostu v Ústí u Staré Paky.
Začne se tedy s opravou mostu, který byl poničen po povodni
v minulém roce. Práce na projektové dokumentaci začaly bezprostředně po červnových povodních 2013 a nyní je vše připraveno
tak, aby mohlo být započato s opravou.
Stavbu bude provádět firma Chládek a Tintěra z Pardubic, která
ji vysoutěžila za cenu  6 356 233,-Kč.
Obec zažádala na tuto akci o dotaci na Ministerstvo dopravy
České republiky. Může získat dotaci až do výše 85%, což je 5 401
948,-Kč. Může, ale také nemusí. Obec si je vědoma, že i tady v Ústí
žijí obyvatelé obce a je třeba, aby byl zajištěn přístup k jejich
nemovitostem a zabezpečena dopravní obslužnost. Proto obec
ke stavbě přistoupila, i když ještě není jisté, zda dotaci dostane.
Most se však opravit musí.
Další stavbou, která bude probíhat souběžně, budou údržbové
práce na mostě v místě naproti nemovitosti pana Svobody. Tuto
práci bude provádět firma MADOS MT z Kostelce nad Orlicí
a objednatelem je SÚS Královéhradeckého kraje, jejíž majetkem
je silnice II/284.
Vzhledem k těmto skutečnostem žádám všechny občany, aby
dbali zvýšené opatrnosti při průjezdu těmito stavbami.
Věra Hlostová - starosta

V červnu 2012, před rozšířením systému sběru tříděných odpadů, jsme si kladli otázku, kde a jakým způsobem budeme
plné barevné pytle skladovat před jejich odvozem do sběrného
dvora. Přemýšlení nám ulehčila právě prováděná výměna oken
v naší základní škole, kde bylo z velkých oken v tělocvičně demontováno ochranné pletivo. Z tohoto ochranného kovového
pletiva byly vyrobeny 3 ohrádky na barevné pytle. Stejný materiál
na další 3 ohrádky byl dokoupen a mohlo dojít k jejich instalaci
na sběrná místa. Při výrobě ohrádek jsme zohledňovali kritéria
ceny, jednoduchosti a mobility, aby v případě potřeby úklidu
bylo možno ohrádkami manipulovat, a to pokud možno jedním
zaměstnancem obce. Tvrdě jsme ale narazili!!! Po čtrnácti dnech
od instalace byla „roškopovská“ ohrádka UKRADENA! S vidinou
skutečnosti, že se pro „lapky“ jedná o lukrativní materiál, jsme
provedli další opatření proti krádeži. A ejhle, ze soboty na neděli 15. června 2014, po necelých 2 letech, byla ODCIZENA další
ohrádka, tentokráte z Karlova. Zloděj ke krádeži použil také lehkou
zámečnickou techniku, což svědčí o tom, že nechtěl plotová pole
poničit a zřejmě je použije ke svým potřebám či prodeji. Ve výkupně kovů by totiž dostal vyplaceno cca 10% hodnoty ohrádky.
Vše bylo nahlášeno obvodnímu oddělení Policie ČR v Nové Pace,
které se bude přečinem krádeže zabývat.
A protože nepředpokládáme, že by se ohrádka nějakým „zázračným“ způsobem někde objevila, bude výroba nové naši obec opět
něco stát. Realita je zkrátka taková a obec bude muset reagovat
instalací jiné alternativní ohrádky.
Josef Dlabola

OBČANÉ KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE DÍKY RECYKLACI UŠETŘILI
VODU POTŘEBNOU K VÝROBĚ 35 TISÍC SUDŮ PIVA
Obyvatelé Královehradeckého kraje v uplynulém roce ušetřili
10 372 MWh elektrické energie, 555 941 litrů ropy a 44 332 000
litrů vody. Dosáhli toho díky odevzdání nepotřebného elektrozařízení k recyklaci. V roce 2013 se podařilo obyvatelům vysbírat
462 508 kg televizorů a PC monitorů a 283 335 kg drobného
elektra. Přepočty vyplývají z nejnovější analýzy environmentálního vyúčtování neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá
zpětným odběrem vysloužilých elektrospotřebičů.
„Snaha obyvatel Královehradeckého kraje recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se vyplácí. Odevzdáním televizorů,
monitorů a drobného elektra ušetřili v loňském roce 44 332 000
litrů vody, stejné množství je potřeba k výrobě přibližně 35 465
sudů piva. Díky recyklaci uspořili také 10 372 MWh elektrické
energie, což odpovídá spotřebě kraje za více než 2 dny,“ říká
Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.
Nezisková organizace ASEKOL připravuje environmentální vyúčto-

vání každý rok. Tato LCA (Life Cycle Assessment) analýza hodnotí
vlivy sběru, dopravy a zpracování elektrospotřebičů. Výsledky
ASEKOL přepočetl na ušetřenou energii, suroviny a vodu a také
na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu.
V současné době je dle dat ASEKOLU v českých domácnostech
asi 600 tisíc kusů odstavených CRT televizorů a 400 tisíc nepoužívaných PC monitorů. Pokud by se všechny podařilo odevzdat
k recyklaci, ušetřilo by se 779 milionů litrů vody, tedy spotřebu
České republiky na pět týdnů.
V Královehradeckém kraji se společnosti ASEKOL právě recyklací
745 843 kg televizí, monitorů a drobného elektra podařilo ušetřit
44 332 m3 vody, tolik v kraji vypijí za 40 dní, 555 941 litrů ropy
potřebných na 198 cest kolem rovníku a 10 372 MWh, která by
pokryla potřeby Královehradeckého kraje na více než 2 dny.
„Těší nás, že se obyvatelé Královehradeckého kraje o životní
prostředí zajímají a snaží se aktivně do jeho ochrany zapojit.
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Každý spotřebič, který k recyklaci odevzdají, představuje úsporu.
Například recyklací 10 televizorů se ušetří tolik vody, kolik běžný
občan potřebuje na 3 měsíce,“ dodává Kristina Mikulová.
ASEKOL také spočítal, o kolik kg CO2 skleníkových plynů na obyvatele se díky recyklaci podařilo krajům snížit produkci skleníkových
plynů. V mezikrajském srovnání si nejlépe vedli obyvatelé Prahy,

sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížili produkci
CO2 o 4,9 kg na jednoho občana. Na druhém místě skončila
Vysočina, na třetím Zlínský kraj. Královehradeckému kraji se díky
recyklaci podařilo snížit produkci skleníkových plynů o 4,0 kg CO2
na obyvatele, což je celorepublikový průměr.

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - STARÁ PAKA
DEN DĚTÍ VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Naše ŠD ve Staré Pace se rozhodla, že si zpříjemní jedno krásné odpoledne plánovanou akcí. V souvislosti se Dnem dětí jsme si
připravili postřehový závod. Zúčastnilo se celkem 50 dětí z obou oddělení. Sraz byl v 16 hodin na školní zahradě a vyrazili jsme směr
Záduška. Děti běhaly po 1 minutě a měly nakreslit do připravených tabulek obrázky na jednotlivých stanovištích.  Hodnotil se nejen
postřeh, ale i rychlost splněného úkolu. Než přišla na všechny řada, hrály se míčové hry, stavěly domečky z přírodního materiálu
a samozřejmě se povzbuzovali kamarádi. Akce končila opět na školní zahradě, kde jsme si opekli buřty, zazpívali písničky a zahráli
míčové hry. Všichni odcházeli spokojeně domů. Druhý den jsme vyhodnotili výsledky závodu.
Vítězové postřehového závodu:
Kategorie: 1. - 2. třída
1. Anežka Malá
2. Tereza Fejfarová
3. Natálka Sitná

Kategorie: 3. - 5. třída
1. Alena Glosová
2. Nela Křížková
3. Denisa Fišerová, Aneta Pfefrová

1. Honza Doubek
2. Matěj Kříž
3. Honza Mach

1. Tonda Doubek
2. Matyáš Rajm
3. Tomáš Holub
Markéta Fléglová a Alena Kynčlová - vychovatelky ŠD

Páťáci opět v Německu
V neděli jsme vyrazili ve 12:00 hodin od naší školy ve Staré Pace.
S několika přestávkami jsme šťastně dorazili do malého městečka
Craula, kde jsme byli ubytovaní v pěkném penzionku. Snědli jsme
zásoby od maminek (někteří jsme se i o řízečky rozdělili s paní
učitelkou), ubytovali se a šli spát. Ráno jsme se nemohli dočkat,
proto jsme už od šesti hodin poletovali mezi postelí a koupelnou.
Paní učitelky nás donutily ještě zalézt do pelíšků, abychom načerpali síly. Čekal nás totiž náročný den. Po snídani jsme vyrazili
do města Bad Langensalza, kde jsme strávili příjemné dopoledne
ve škole. Odpoledne jsme si dokonale prohlédli celé město. Obdivovali jsme jejich krásné zahrady. Občerstvili jsme se výbornou
zmrzlinou a vyrazili do korun stromů. Po večeři jsme již konečně
pochopili, že nás čeká opravdu náročný týden, proto jsme se bez
protestů brzy zachumlali do peřin. Druhý den jsme vstávali o něco
hůře, ale po snídani jsme s chutí vyrazili do Erfurtu za nákupy

a do botanické
zahrady.   Plni
dojmů jsme
očekávali další perný den.
Hrad Wartburg
Realizováno za finanční podpory Královéhradeckého kraje
a miniatury nás
nadchly. Ani se nám nechtělo zpátky. Ale vidina grilovačky byla
silnější. Zpívání a trénink na turnaj ve vybíjené nás zmohly, a tak
jsme do postelí zapluli opravdu s chutí. Do čtvrtečního rána jsme
se vzbudili unavení, ale natěšení na prohlídku Mariánských jeskyní
a večerní bowling. Řízečky k večeři a loučení se všemi, kteří se
o nás starali, nás ujistilo, že opravdu pojedeme domů. Přestože
jsme věděli, že pátek bude hodně náročný, žádný z nás nechtěl
zamhouřit oko. I když jsme se bránili zuby nehty, nakonec nás
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únava přemohla. Noc v autobuse jsme prospali a vstávali až
nedaleko Jičína, kde se vystřídali řidiči a my vyrazili do Kostelce
na turnaj. A?????......  Vyhráli jsme!!!!!!!!!!!!!! Cestou domů nás
provázela výborná nálada a plánování celorepublikového turnaje.  
Všichni jsme byli rádi, když jsme uviděli nápis Stará Paka!  Všude
dobře, doma nejlépe!!!!!!!!! Velký dík patří bezpochyby všem,

kteří se nám v Německu věnovali, a hlavně panu řidiči Milanu
Otovi, který vše výborně naplánoval, a my jsme tak mohli zvítězit
v krajském kole turnaje ve vybíjené.
Letošní zájezd byl podporován finanční dotací Královéhradeckého
kraje jako součást projektu podpory spolupráce škol v rámci EU.
Mgr. Zuzana Oborníková

Návštěva z Německa

To, že děti snadno překonávají jazykovou bariéru a bez větších
problémů navzájem komunikují, se potvrdilo i tentokrát.
Kromě této dvoustranné mezinárodní spolupráce se naše škola
již dvakrát zapojila do projektu Comenius a spolupracovala
nejen s německou školou, ale také se školami ze Slovenska
a Turecka.
V dubnu tohoto roku byla odeslána žádost o další mezinárodní
projekt financovaný EU.
V případě schválení bude naše škola v příštích dvou letech v rámci
projektu Erasmus+ spolupracovat se školou z Německa, Turecka
a Polska.
Nezbývá, než držet palce a věřit, že to i tentokrát vyjde.
Mgr. Jitka Jírová

Dvoustranná spolupráce naší a německé školy pokračovala
i v červnu dalším společným setkáním. Tentokrát přicestovala
skupina německých dětí v doprovodu svých učitelů.
Stejně jako naše děti v Německu, tak i německé děti poznávaly
zajímavá místa regionu. Navštívily Zoo ve Dvoře Králové nad Labem, Český ráj a vystoupaly až k prameni Labe.
Pěší výlet na Kumburk, který jsme pro ně připravili, tedy zvládly
hravě. Ukázali jsme jim i novopackou klenotnici, knihovnu ve Staré Pace a samozřejmě jsme je provedli naší školou.
Den jsme zakončili koupáním v bazénu a opékáním vuřtů v Karlově, kde byla německá skupina ubytována.

Staropačtí školáci pátí na mistrovství republiky
Ve dnech 3. a 4. června 2014 se v kempu Pecka konalo již tradiční
Mistrovství republiky ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd základních škol.
Na dvoudenní turnaj se sjelo 16 nejlepších týmů z celé České
republiky, vítězové jednotlivých krajských finále a dva zástupci
středočeského kraje. Po vítězství v okrskovém a okresním kole
se vítězi Královehradeckého kraje stali v Kostelci nad Orlicí právě
naši čtvrťáci a páťáci. Po loňském úspěchu, kdy jsme nakonec
obsadili 7. místo, jsme chtěli toto senzační umístění ještě vylepšit.
V základní skupině jsme smolně prohráli o jeden život s Libercem.
Přesto jsme do čtvrtfinále postoupili z druhého místa. Nejdůležitější zápas s Příbramí jsme ale nezvládli a porážkou jsme byli
odsunuti mimo čtyřčlennou finálovou skupinu bojující o medaile.
Skupinu bojující pouze o 5. až 8. místo jsme vyhráli, a tak jsme
RF Vybíjená Pecka 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo

ZŠ Liberec
ZŠ Příbram
ZŠ Přerov
ZŠ Děčín
ZŠ Stará Paka
ZŠ Třebíč
ZŠ Nový Jičín
ZŠ Znojmo

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo
Místo

ZŠ Tábor
ZŠ Kroměříž
ZŠ Sokolov
ZŠ Chrudim
ZŠ Rokycany
ZŠ Praha
ZŠ Praha
ZŠ Pecka

zůstali kousek od historického úspěchu. Jak se nakonec ukázalo,
do cesty za medailí nám sportovní štěstěna postavila dva nejlepší
týmy z celé republiky. Liberec celé mistrovství vyhrál a Příbram
skončila druhá. Přesto je páté místo v elitní šestnáctce senzační
úspěch, který zřejmě docení až historie.
Vždyť letos se všech kol v České republice účastnilo přes 1820
základních škol, což činí síto 36 000 dětí, přes které bylo možné
postoupit až do velkého peckovského finále. Velké poděkování
patří všem úspěšným reprezentantům školy, vedení školy, třídním
učitelům a rodičům, bez jejichž podpory by se tohoto úspěchu
nedosáhlo. Do jak prestižní společnosti se staropačtí žáci dostali,
posuďte sami z tabulky celkového pořadí.
Mgr. Ladislav Harčarik
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Velký úspěch staropacké ZŠ
Již pátým rokem se Masarykova ZŠ ve Staré Pace pod vedením
pana učitele Ing. Marka Štumpfa účastnila celostátní soutěže
PaySecCup. Tato zábavná a napínavá vědomostní soutěž pro
třídy druhého stupně základních škol a nižšího stupně víceletých
gymnázií probíhá celý školní rok, a jelikož se letošní výhrou stal
čtyřdenní zájezd do Francie, napínali žáci všechny své síly, aby si
naživo mohli prohléhnout kouzelná zákoutí Paříže.
Letos se soutěže zúčastnilo přes 230 třídních kolektivů z celé
České republiky, které postupně odpovídaly na vědomostní
a tipovací otázky týkající se Francie (zámořská území, historie,
současnost, významné osobnosti, sport). Soutěž se skládala

z pěti základních kol, ze kterých postoupilo 16 nejúspěšnějších
tříd do dalších 4 play-off vyřazovacích kol. Staropacká 8. třída se
pod vedením svého skvělého kapitána Ondry Šolce probojovala
až do finále, ve kterém díky jeho neuvěřitelným tipovacím schopnostem ohledně počtu gólů ve francouzské lize nakonec zvítězila.
Nyní tyto žáky nemůžete spatřit jinak než s nosem přilepeným
k tabletu, který všichni obdrželi jako nedílnou součást výhry. A já,
pokud si budu chtít někdy vsadit, rozhodně vím, koho vyhledat☺.
Nina Rulfová

Školní výlety

Liščí stezkou. Po malém odpočinku a občerstvení děti pokračovaly
ke skokanským můstkům a bez problémů vylezly i na „buben“
Mamutího můstku. Přestože byl pátek třináctého, všichni si výlet
moc pochvalovali.  
S. Stuchlíková a J. Jírová

Závěr školního roku je také obdobím, kdy školáci vyrážejí poznávat krásy naší vlasti do bližších či vzdálenějších míst. Je to pro ně
jakási odměna za celoroční práci. A jistě tyto zážitky budou tím,
co si ze školní docházky budou pamatovat nejvíce.

1. a 3. třída

V úterý 10. 6. se vypravila 1. a 3. třída vlakem na školní výlet
do Chlumce nad Cidlinou. Jejich cílem bylo navštívit zahradní
miniaturu alpské železnice a zámek Karlova koruna s programem
pro děti „Z pohádky do pohádky“. V doprovodu princezen děti
procházely zámeckými komnatami s výjevy z různých pohádek.
Během návštěvy si děti zasoutěžily a vyfotografovaly se v dobových kostýmech. Domů si každý odnesl spoustu hezkých zážitků
a velice hezkou fotografii.
J. Bartošová a Z. Vrátilová

2. a 5. třída

V pátek 13. června se druháci společně s páťáky vydali na školní
výlet do Harrachova. Výlet byl zahájen exkurzí v místní sklárně,
která je nejstarší stále funkční sklárnou v Čechách. V závěru
exkurze si žáci mohli nakoupit i stylové dárky z harrachovského
skla. Dále se vydali na pěší výlet k Mumlavským vodopádům tzv.

4. A a 4. B třída

Dne 4. 6. 2014 se čtvrťáci ze staropacké školy vydali vláčkem do
České Skalice. Nadšení z cestování po železnici bylo obrovské.
V České Skalici jsme se porozhlédli po historickém centru města
a pospíchali na exkurzi do Barunčiny školy, kde jsme zhlédli krásné
ukázky vyučovací hodiny českého jazyka i hudební výchovy z období
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19. století. V prostředí
staré roubené školy
jsme se setkali s panem učitelem, s Barunkou a jejími sourozenci a spolužáky,
které představovaly
děti z folklorního souboru Barunka z České Skalice. Předvedly
nám i dětské letní hry,
tance a písničky tehdejší doby.
Dále jsme pokračovali procházkou příjemným prostředím
bažantnice do areálu
Státního zámku v Ratibořicích. Počasí nám
přálo a celé prostředí
Babiččina údolí, které je již nedílnou součástí díla B. Němcové
bylo provoněno kvetoucím jasmínem. V romantickém prostředí
protkaném řekou Úpou jsme měli štěstí i na oživlé postavy z románu Babička. Výlet se nám velmi vydařil, nejen kvůli dobrému
počasí, ale především výbornému naladění všech zúčastněných.
M. Kurtinová a Z. Oborníková

Osmáci v Paříži

Jak jsme již informovali, osmáci ze staropacké školy zvítězili v celoroční vědomostní soutěži a vyhráli zájezd do Francie.
Ještě v úterý 24. 6. dopoledne jsme se ve škole zúčastnili kurzu
Ochrana člověka za mimořádných situací, ale odpoledne jsme
už zamávali rodičům a vyrazili směr Francie.
Ve středu dopoledne jsme po dlouhé cestě konečně vstoupili
na pařížskou dlažbu. Byli jsme na náměstí Concorde. Prohlídku
Paříže jsme začali v Louvru, pochopitelně, že první kroky vedly
k slavnému  obrazu Mony Lisy a pak teprve k dalším zajímavým
uměleckým sbírkám. Potom jsme zamířili k Notre Dame, cestou
jsme míjeli množství paláců různých architektonických slohů minulosti – Justiční palác, budovu Prokuratury, Invalidovnu, komplex
budov Sorbony, ale i velmi futuristicky pojaté Centrum Pompidou.
Katedrála Notre Dame ohromila svou rozlehlostí, výzdobou i výškou. Vystoupali jsme až na vrchol jedné z věží, obdivovali jsme
umění středověkých kameníků a užívali si pohled na Paříž z výšky
téměř sedmdesáti metrů.
Ve čtvrtek jsme se konečně dočkali – Eiffelovka. Najednou stála
před námi, ohromná, nádherná. Vyjeli jsme výtahem až do výšky
276 m a opět se rozhlíželi po Paříži z ptačí perspektivy. Tato nádherná stavba byla původně exponátem na Světové výstavě v roce 1889.  
Po skončení výstavy měla být rozebrána. Ještěže se tak nestalo…
Naše další kroky vedly k Seině. Čekala nás prohlídka Paříže z paluby lodě. Během plavby jsme si připomněli místa, která jsme si
prošli předchozí den. Pak jsme se vydali ke stanici metra, abychom
se přepravili na Montmartre. Do metra jsme vstupovali trochu
s obavami, ale vše proběhlo hladce. Nejprve jsme vystoupali až
na samý vrchol Montmatru, abychom navštívili slavnou baziliku
Sacre Coeur, další dominantu Paříže. Potom jsme sestoupili níže
a zastavili se u slavného kabaretu Moulin Rouge.
A to už byl poslední střípek Mozaiky Paříže, tak se totiž zájezd jmenoval. Máme spoustu zážitků, množství vzpomínek a stovky fotek.   
K. Kamlerová a M. Štumpf

9. třída

Devítka letos vyrazila na výlet na tři dny do Jinolic. Užili jsme si
jako vždy hodně legrace, hraní na kytaru a zpěvu, sportování
a koupání. Podnikli jsme výlety do Prachovských skal. Výlet měl
jedinou chybu, že byl totiž již náš poslední.
Jana Kuželová

6. a 7. třída

Šesťáci a sedmáci se letos vydali společně zdolat náš nejvyšší vrchol – Sněžku. Během příjemného putování od Špindlerovy boudy
po hřebenech Krkonoš jsme si užívali nádherné výhledy do českého
Podkrkonoší i daleko do Polska. Na Sněžce jsme si prohlédli všechny
nové stavby, pořídili vrcholové foto a pustili jsme se do náročného
sestupu po úbočí Kozích hřbetů do Špindlerova Mlýna. Odtud jsme
odjeli autobusem do míst našeho noclehu.
Večer jsme se rozdělili a další část výletu si užívala každá třída zvlášť.
Šesťáci se ubytovali ve staropackém lomu Hvězda, kde si užili hezký večer s opékáním vuřtů a zpěvem za doprovodu kytar u táboráku a velmi strašidelnou stezkou odvahy. Druhý den pokračovali
hrami, procházkou, společným vařením a „vegetěním“ v přírodě.
Sedmáci pokračovali autobusem na chaloupku do Staňkova
u Pecky. Zde si také hráli, opékali špekáčky a užívali si idylického
venkovského prostředí. Druhý den také společně uvařili oběd
a poté se vydali po turistické značce do Mostku, odkud dojeli
vlakem do Staré Paky.
M. Žalská a J. Krausová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis do Mateřské školy Stará Paka se uskutečnil 12. 5. 2014.
K zápisu se dostavilo 19 dětí se svými zákonnými zástupci. V současné době máme ještě dvě místa volná, takže můžeme uspokojit
případné další zájemce o umístění dětí v naší MŠ od 1. 9. 2014.
Informace o škole se dozvíte na webových stránkách.
www.msstarapaka.cz
Lenka Typltová, ředitelka

KNIHOVNA
Pasování na čtenáře

Noc s Andersenem

V úterý 17. června podstoupily slavnostní pasování na čtenáře
děti z 1. třídy Masarykovy základní školy. Každý nejprve přečetl
úryvek ze své oblíbené knížky, potom děti musely prokázat
znalosti z říše pohádek. Teprve pak byli všichni paní starostkou
pasováni. Za odměnu děti dostaly  knížku Od A do Zet /kniha je
neprodejná, pouze ji lze získat v  projektu Už jsem čtenář a financuje ji SKIP/, každý si také odnesl poukázku na čtenářský průkaz
a další drobnosti.

V pátek 20. 6. proběhla v knihovně opožděná Noc s Andersenem.
Do roubenky se mi „nastěhovaly“ děti z Beruškové třídy místní
mateřské školy. Téma noci bylo - vlk a kůzlátka. Paní učitelky
připravily pro děti mnoho soutěží na toto téma, nechyběla ani
stezka odvahy na půdu, kde čekal na děti vlk a ten hlídal poklad.
Maminky děti zásobily dobrotami, že jsme to ani všechno nestačili
sníst. Ačkoliv byly děti permanentně v pohybu, únava na nich
nebyla znát. Po rozbalení všech karimatek a spacáčků trvalo
ještě hodně dlouho, než jsem všechny děti učetla ke spánku.
A první spáči byli vzhůru dříve, než vylezlo sluníčko. Moc jsme si
to všichni užili, nikomu se nestýskalo, nikdo neplakal. Někdy si
to zase zopakujeme ☺.

Velké poděkování patří paní učitelce Janě Bartošové, která od
září prošla s dětmi obrovský kus cesty. A svou láskou a péčí v nich
zažehla touhu vzdělávat se a něco dokázat.
Na všechny nové čtenáře se již moc v knihovně těším.
FORMULE PASOVÁNÍ:
Ve jménu pohádek, románů a básní,
jménem všech literárních hrdinů a světů,
za všechny spisovatelky a spisovatele,
knihovnice a knihovníky,
učitele a učitelky
Tě pasuji na ČTENÁŘE.
Měj v úctě slovo, ochraňuj knížky
a statečně a čestně, jako pravý rytíř,
se bij za všechno dobré,
co je v nich psáno.

Provozní doba knihovny o prázdninách:
10. 7. 2014 (čtvrtek)
21. 7. – 1. 8.
4. 8. – 8. 8.
11. 8. – 22. 8.
25. 8. ….

knihovna ZAVŘENA (soud)
DOVOLENÁ
OTEVŘENO
DOVOLENÁ
OTEVŘENO

V ostatní dny zůstává provoz knihovny stejný jako v průběhu
celého roku.
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Loučení s „deváťáky“
A poslední slavnostní akce tohoto školního roku proběhla v pondělí 23. června v zasedací místnosti obecního úřadu. Rozloučili
jsme se s žáky deváté třídy. Symbolicky převzali žezlo deváťáků
předškoláci z MŠ, kteří pro své starší kamarády připravili kulturní
vystoupení.
Všichni deváťáci pak všem přítomným prozradili, kam nastupují
od září do škol. Paní starostka jim popřála na další cestu hodně
zdaru, štěstí a úspěchu a odměnila je květinou a CD Z dějin škol
ve Staré Pace.
Tak všem hodně zdaru!

PRODEJNÍ SBÍRKA v září 2014
8. - 12. září 2014 se uskuteční 12. ročník celonárodní charitativní sbírky V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ, kterou pořádá
Nadační fond Českého rozhlasu.
Prodej předmětů a sbírka bude probíhat po celé září v místní knihovně.

CO PŘINESL ČAS
SENIOŘI NOVOPACKA A KULTURA

Senioři sportují

Dne 21. května 2014 jsme natěšeni jeli na výlet do Prahy, kam
jsme se vydali v blízké době podruhé. 23. dubna jsme totiž zhlédli
zdařilou inscenaci My Fair lady v divadle Na Fidlovačce s výbornými výkony herců.
Tentokrát jsme obdivovali krásy našeho hlavního města, prohlédli
jsme si některá jeho významná historická místa a památky. Skvělým průvodcem byl RNDr. Jar. Bareš.
Vystoupili jsme z autobusu před Pražským hradem, počkali si
na výměnu Hradní stráže a pak si vyslechli zajímavosti z historie
Prahy, o které víme již od 10. století. Zaujalo nás např., že je zde
vybudováno 15 mostů přes Vltavu, z nichž nejstarší je Karlův,
po kterém do r. 1950 ještě jezdily tramvaje, dále sedm ostrovů
s nejznámější Kampou, Petřínská rozhledna 60 m vysoká, která je
kopií Eiffelovy věže v Paříži, a v Královské zahradě se prý pěstovaly
tulipány ještě dříve než v Holandsku.
Pak jsme si zevnitř prohlédli Chrám sv. Víta i s kamennou bustou
Petra Parléře, jednoho z jeho stavitelů, který se této činnosti
věnoval 47 let. Také jsme byli upozorněni na Místodržitelskou
kancelář, která se nachází v blízkosti Vladislavského sálu, odkud
byli v r. 1618 vyhozeni z okna dva katoličtí císařští místodržící
a jejich písař. I když všichni tři přežili, tento incident byl počátkem třicetileté války. Býčím schodištěm jsme vešli do zahrady
Na Valech, kde o nedělích bývaly v minulosti koncerty Hradní
stráže. Odtud byl překrásný pohled na Prahu, i proto, že byl
nádherný slunečný den.
Po krátké přestávce jsme se vydali tzv. Královskou cestou na Staroměstské náměstí, abychom byli přítomni defilé 12 apoštolů
nad orlojem na Staroměstské radnici. Tím se náš pobyt v Praze
chýlil ke konci. Celetnou ulicí, Prašnou bránou, kolem Obecního
domu, přes Náměstí Republiky jsme došli k autobusu a vydali se
unaveni, ale příjemně naladěni na cestu domů.

Dne 4. června 2014 se ve Skřivanech konaly II. letní sportovní
hry seniorů Královéhradeckého kraje. Zúčastnilo se jich 407
sportujících důchodců. Zapojilo se i 22 členů Regionální organizace SDČR Novopacka. A to úspěšně! Domů jsme si odvezli 6
medailí – čtyři zlaté a tři bronzové (A. Bujárková dvě, po jedné
E. Tůmová, V. Janatová, J. Lánský, Jar. Bareš) - a všichni příjemný
pocit, že i v této oblasti jsme ještě schopní být aktivní a dosáhnout
i dobrých výsledků.
Těšíme se již na další ročník.
V. J.
Přátelé, mám tu zprávu k dnešku
právě jsem to četla v Blesku,
z naší schůze výroční,
je to zpráva senzační,
že volili jsme dobře, to víme jistě,
všichni jsou na správném místě,
protože to dovedou,
a zas nás dobře povedou.
Na rozdíl od vlády
a ty její parády
máme čisto v hlavě,
nepotřebujeme miliony,
zvládneme to hravě!

Za chvíli tu bude léto, rekreace, výlety,
nejdřív se však my ženy připravíme na lety
a na 1. máje nepůjdeme do háje,
co kdyby tam klíště bylo,
to by se nám nelíbilo.
My chceme být čilí, zdraví,
to už stará moudrost praví,
proto budem veselí,
ať je pátek nebo pondělí.
Anežka Urbanová
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 17. 5. 2014 jsme v zasedací místnosti obecního úřadu
ve Staré Pace přivítali 6 nových miminek. Svým malým kamarádům zazpívaly děti z MŠ pod vedením Odety Pilařové a Klárky

Zahradníkové, panu místostarostovi děti představila ředitelka
MŠ Lenka Typltová. Fotografoval pan Pokorný. Popřejme všem
hodně zdraví, štěstí a lásky.

Zleva: Vendula Bajerová, Adéla Bajerová, Jan a Jindřich Pelikánovi, Vilemína Doležalová a Šárka Nyplová.
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Vydařený Dětský den v Ústí.
Jako každoročně, tak i letos se Sdružení dětského dne rozhodlo
uspořádat tradiční Dětský den v Ústí.
Pro nedostatek volného času se pořadatelé uvolili ho uspořádat
o něco dříve, a to dne 7. 6. Chceme se zmínit, co předcházelo
tomuto krásnému sobotnímu odpoledni.
Za posledních osm let se díky štědrosti sponzorů a také návštěvníků dětských dnů podařilo vydělat nějakou tu korunu, a proto
jsme se společně rozhodli něco udělat pro děti na překrásném
hřišti v Ústí. Objednali jsme dětské prvky pro menší děti, a to
balanční lanový žebřík, houpací zebru a dvojitou hrazdu. Měli
jsme s tím docela napilno, neboť jsme chtěli toto zařízení předat
v den uspořádání dětského dne.
Po mnohém úsilí se vše nakonec podařilo včas uvést do používání.
Tímto věříme, že široká veřejnost s malými dětmi to ocení a že
budou tyto herní prvky sloužit co nejdéle. Ještě jsme k těmto
dětským prvkům zakoupili dvě parkové lavičky, aby si maminky či
tatínkové mohli k dětem přisednout a sledovat je v jejich snažení.
Takže nastal den D a byla tu sobota 7. 6. 2014. Od 13,30 hodin
začalo odpoledne pro děti plné her a soutěží.
Za krásného počasí dorazilo poměrně hodně dětí i s rodiči. Jako
překvapení vystoupila děvčata z tanečního kroužku z Jičína. Všem
jsme naplnili bříška chutnými zákusky, uzenou klobáskou a také
něčím chlazeným, třeba zmrzlinovými kornoutky nebo dobře
vychlazeným pivem.
Vše se tedy vydařilo, za což patří poděkování všem těm, kdo
se na celé akci podíleli a přiložili tolik potřebnou ruku k dílu.
Věříme, že se i nadále podaří tato dětská odpoledne v budoucnosti zachovat.
Za Sdružení přátel dětského dne Petr Fejfar.
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Jak je to vůbec možné?
Jsou tomu dva roky, co jsme instalovali novou opláštěnou ohrádku
na modrobílé odpadové pytle s logem svozové firmy k Československému hřbitovu ve Staré Pace. Opláštěnou proto, aby do ní
neprolezla zvěř, volně pobíhající psi a neroztrhávali svozové pytle,
ze kterých cítí zbytky jídla. V minulosti bylo vidět na pytlích, jak
jsou od zvěře prokousané a zbytky jídel byly roztahané po okolí.
Od doby instalace ohrádky pytle prokousány nebyly, ale nepořádku ještě více přibylo! Jak je to vůbec možné? V chatové oblasti nad
sjezdovkou a na rovinkách staropackých hor žije trvalým pobytem
pouze několik lidí, kteří mají odpadové pytle řádně odebrány
a využívají je bez problémů. A pak tu jsou rekreanti – chataři. I oni

mají možnost si na obecním úřadě vyzvednout odpadové pytle
s logem svozové firmy a plné je umísťovat do zmíněné ohrádky.
Bohužel se stále potýkáme s problémem, že někteří chataři si
pytle nevyzvednou a do ohrádky nám umísťují odpad v pytlích
jiné barvy. Ty pak svozová firma samozřejmě nevyveze. Na odběr
pytlů jsou na ohrádce upozorněni. Někteří lidé využívající klidné
rekreační oblasti si ale ani s umístěním pytle do ohrádky hlavu
nelámou a odpad do ohrádky rovnou vysypou! Tito lidé jsou
dobytkové! Nechť mi druh rodu sudokopytníků za přirovnání
k nezodpovědným promine.
Josef Dlabola

SPORT
Aktuality z oddílu stolního tenisu
V předchozím zpravodaji jsme rekapitulovali výsledky a umístění
všech družstev oddílu. Připomínáme konečné pořadí dospělých
a žáků.
A-mužstvo se umístilo na druhé příčce v nejvyšší soutěži královéhradeckého kraje – divizi.
B-mužstvu se podařilo vyhrát nejvyšší soutěž jičínského regionu
a na podzim bude startovat v krajské soutěži.
C-mužstvo obsadilo třetí místo v jičínském regionálním přeboru
3. třídy.
Nově vzniklé D-mužstvo skončilo na osmé příčce v jičínském
regionálním přeboru 4B. třídy.
V kategorii nejmladších si žáci vybojovali desáté místo jičínského
regionálního přeboru.
Nový ročník soutěží začíná v průběhu září a již nyní zajišťujeme
nezbytné organizační náležitosti (přihlášky, soupisky).

V tomto mezidobí se udržujeme v kondici i jinými sportovními
aktivitami, například tenisem. Členové oddílu ke své spokojenosti
často využívají antukový i umělý kurt v útulném prostředí obecního sportovního areálu Sokolák, které poskytuje ideální podmínky
pro provozování tohoto sportu.
S dalšími novinkami a aktualitami o dění v našem oddílu Vás budeme průběžně seznamovat.
Konečné tabulky najdete na webu: http://stis.ping-pong.cz nebo
www.cstv.cz/jicin/
Navštivte i webové stránky našeho oddílu http://pinec-starapaka.
webnode.cz
Za oddíl stolního tenisu
Petr Dlabola
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A půl roku je za námi….
Toho, kdo občas prošel kolem vývěsky fotbalového oddílu před
Starou školou, určitě upoutaly různé otevřené dopisy o nesmyslném dohadování, které byly náplní celého fotbalového jarního
období. Ale musíme začít popořádku.
Po problémech, které nastaly na podzim roku 2013 s neoprávněným startem jednoho z více cizích hráčů za naše A mužstvo mužů,
následné vyloučení ze soutěže, pokuta a ostudy, se odhalily zcela
nesmyslné ambice některých členů vedení oddílu a následné
události poukázaly i na poněkud zkreslené názory na fungování
fotbalového oddílu v rámci celé organizace TJ Sokol Stará Paka.
Na konci února se konala Valná hromada, kde bývalé vedení abdikovalo a bylo zvoleno vedení nové. Nové složení začalo urychleně
pracovat pod vedením Ing. Jaroslava Bila, sedmičlenný výbor doplnili Vojtěch Kazda, Adam Sládek, Vojtěch Šolc, sekretářské práce
převzal Jan Bil a přidali se staří harcovníci Petr Richter a Miroslav
Rulík. A opravdu bylo co řešit – viz vitrínky……….
Nicméně z počátečních problémů, kterých nebylo málo, jsme se
vymotali a mohla začít jarní sezona. Jarní sezóna bez A mužstva,
které je již minulostí…. Vlastně máme již svoje vlastní, staropacké, bez nakoupených hráčů, ne tolik kvalitní, ale naše. Byli jsme
zvědavi na názory z veřejnosti, ale musíme konstatovat, že se
nic relativně nezměnilo a i dosahované výsledky mužstva mužů

byly hezké. Návštěvnost se nezměnila, vyvrcholila při derby
návštěvností asi 200 diváků. Jedna prohra, dvě remízy a zbylá
vítězství za jarní část nás přesvědčila, že v okresním přeboru
Jičínska to půjde.
Mládež pokračovala společně s novopackými chlapci ve společných mužstvech Nové Paky/Staré Paky v krajských soutěžích.
Mladí fotbalisté se snažili a ve svých věkových kategoriích byli
vidět. Je dobře, že překonávají lenost, počítače, nezájem o pohyb.
Jsme rádi a naše další směřování ve spolupráci s Novou Pakou
chceme rozvíjet.
Ano, fotbalová sezóna skončila, některé zásadní otázky ovšem
nejsou ještě vyřešeny, nicméně ale tyto události odkryly další,
zásadní otázky do budoucnosti.
V dnešní době je všude na prvním místě otázka financí. Staropacký fotbal přišel za poslední roky takřka o své sponzory. Bývalé vedení dokázalo ze svých prostředků a činnosti relativně financovat
oddíl, mělo to ovšem i stinné stránky. Nové vedení si stanovilo
udržet úroveň péče o areál, musíme poděkovat bývalému vedení
za tuto činnost a udržet koncepci společné mládeže. Pro udržení
tohoto jasného úkolu vám, široké veřejnosti, předkládáme několik
čísel k zamyšlení:

Udržba hrací plochy
Jarní údržba – vyčesání stařiny, vertikutace
Přeprava mechanismů
Prováděno specializovanou firmou

roční náklad

20 000,00 Kč / za rok 2014

Zprovoznění zavlažovacího zařízení
Výměna trysek, zprovoznění filtrů, čerpadla
Doprava
Prováděno specializovanou firmou

roční náklad

15 000,00 Kč / za rok 2014

Pravidelné vyčesání v průběhu vegetační sezóny
Hnojení
Prováděno specializovanou firmou

roční náklad - odhad   

15 000,00 Kč / za rok 2014

Podzimní úprava travnaté plochy

roční náklad - dle 2013  

5 000,00 Kč /  za rok 2013

Spotřeba el. proudu pro závlahu

roční náklad 2014        

15 000,00 Kč / za rok 2014

Pravidelné sekání 1x týden

Nyní provádí OU Stará Paka
70 000,00 Kč

Roční náklad celkem

Mládežnická družstva
Přeprava, čekací doba přepravce,
praní dresů

roční náklad

Roční náklad celkem

Příspěvek v tomto roce od TJ Sokol Stará Paka z celkového  finančního příspěvku od OU Stará Paka činí 60 000,-Kč
Nyní každý vidí, že nutné, opravdu nutné minimální prostředky
na zajištění těchto dvou základních funkcí je částka 140 000,O Kč,
tzn. členové vedení oddílu musí vyřešit, najít, přesvědčit  nové
sponzory, jak financovat částku  70 000,0 Kč, aby se mohla hrát
kopaná ve Staré Pace. Myslím si, že je to na zamyšlenou, jak pro

Podíl FO St. Paky na celkových nákladech
60 000,00 Kč / za rok 2014
60 000,00 Kč

případné sponzory, nové zastupitele, kteří vzejdou z podzimních
komunálních voleb, tak pro příští tvorbu obecního rozpočtu
ve Staré Pace.
Rád bych na konci příspěvku poděkoval vedení Obecního úřadu
ve Staré Pace za vstřícnost a pomoc při řešení svízelné situace
na počátku práce nového výboru oddílu kopané.
Ing. J. Bil
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Dobrý den, Roškopove,
všem se velice omlouvám za vynechané články v Podhoranu, ale bohužel jsem nestíhala z časových a pracovních důvodů.
Tak v tom nikdo nic nehledejte - jen prostě nestíhám a pokud je mezi Vámi někdo, kdo by se místo mě ujal tohoto psaní, byla bych
velice ráda a tuto radost mu přenechala.

Co se vlastně událo v uplynulém období u nás v Roškopově?
Rok 2014 začal jak jinak než plesovou sezónou.
Nejprve jsme si zaplesali na plese TJ Sokolu a AVZO Roškopov,
poté na tradičním plese SDH Roškopov a posledním plesem se
stal další ročník Lyžařského maškarního plesu.
Na všech společenských akcích jsme se jistě nádherně bavili,
užili si odpočinku od všedních starostí, vyhráli něco krásného
v bohatých tombolách.
Všem, kteří se starají o zábavu a společenský život ostatních
občanů, patří díky.
Další akcí, kterou zorganizovali členové TJ Sokolu, AVZO a SDH
Roškopov, byl společný úklid pořezaných stromů okolo zdejší
cesty. Brigádníci je pořezali na menší kusy a urovnali na palety
před kulturní dům.
Členové SHD Roškopov provedli každoroční úklid kolem hasičské
zbrojnice, kulturního domu a autobusových zastávek.
Ani členové TJ Sokolu Roškopov nevynechali svoji tradici a před
Velikonocemi uspořádali svůj tradiční „Velikonoční turnaj“ ve stolním tenise v sále kulturního domu v Roškopově.
V dubnu uspořádali členové SDH Roškopov Bramborákové hody.
V kuchyni se nestačili otáčet kolem plotny a péct vynikající
bramboráky na několik způsobů, a to si většina hostů dopřála
bramborák na více způsobů.
Všem chutnalo a na kuchyň se ze sálu nesla jen samá chvála.
Začala příprava na hasičskou soutěž. V květnu se zúčastnili naši
nejmladší chlapci okrskové hasičské soutěže ve Zboží.
Obsadili krásné 6. místo.

Okrsková soutěž staropackého okrsku se blížila a letošním hostitelem byl u příležitosti 115 let založení Roškopovského sboru
náš sbor. Sice jsme toto výročí měli již v roce 2013, ale to slavil
120 let sbor na Brdě.
Po 13.30 hod. zavelel starosta sboru Pavel Červený nástup, přivítal všechny přítomné sbory, seznámil všechny s odpoledním
programem. Předal slovo starostce Staré Paky paní Věře Hlostové.
O pravidlech soutěže pohovořil p. Karel Rail a představil členy,
kteří dohlíželi nad regulérností celé soutěže.
Ještě před zahájením samotného hasičského klání si do odpoledního programu připravily místní ženy a dívky vystoupení
na spartakiádní skladbu Poupata v podobě „trpkého života“
žen. Nádherné zástěrky, šátečky a efektní brýle přidaly celému
vystoupení tu pravou atmosféru a všechny ženy si to báječně užily.
Dalším bodem programu bylo vystoupení pejskařů z kynologického centra ve Staré Pace. Provedli ukázky výcviku psů na různé
povely.
Poté již začala samotná soutěž v požárním sportu. Letošní změnou
bylo, že se běžely dva útoky místo tradičních překážek.
I přes občasné přeháňky se soutěž vydařila, nikdo neutrpěl zdravotní újmu a ti nejlepší ukázali, jak se tento sport dělá.
Jen je škoda, že letos nedaly ženy ze Staré Paky dohromady
družstvo a ženy z Roškopova tak soutěžily ve staropackém okrsku
samy. Celkově se umístily za dívčinami z Kumburského Újezdu
na druhém místě.
Ani chlapi se nenechali zahanbit a mezi velikou konkurencí ze
Zboží a Kumburského Újezdu obstáli velice dobře.
Po soutěži proběhla volná zábava na louce, kde se také tančilo
a hodovalo do ranních hodin.

A co nás čeká o prázdninách
Členové SDH Roškopov uspořádají tradiční hasičský víkend v podobě úklidu hasičárny, prostor kolem autobusových zastávek
a kulturního domu s odpoledním proškolením dobrovolníků
panem Karlem Railem. Určitě nebude chybět příjemné večerní
posezení před hasičárnou - ovšem za příznivého počasí.

Na září se tradičné chystá víkendový výlet za přípravy členů SDH
- tentokrát za moravskými památkami.
No a poté začne další sezóna našim stolním tenistům.

TOPSPINOVÉ OKÉNKO:

Velikonoční turnaj - 12. ročník
kategorie žáci - 6. - 10. let
1. Matyáš Rajm
2. Petr Krejčí nejml.
kategorie ženy:
1. Adéla Krejčová
2. Dáša Kočandrlová
3. Jitka Sochorová
4. Hana Krejčová

5. Matyáš Rajm
6. Anna Rajmová
7. Bedřiška Nikodémová

kategorie muži:
1. Petr Krejčí ml.
2. Josef Krejčí
3. Petr Krejčí st.
4. Jiří Stuchlík
5. Luděk Sochor
6. Petr Samek
7. Karel Zuzánek

8. Ondřej Kočandrle
9. Pavel Krejčí
10. Jaromír Šafář
11. Karel Horáček
12. Jakub Kulhánek
13. Ondřej Zuzánek
14. František Medvídek
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