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USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
3. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 19. 2. 2015 v zasedací síni OÚ Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený
v bodě 16 – Různé, o písmeno  h) Dotace z OPŽP – Nákup
techniky na svoz BRO.
2) Ověřovatele zápisu z 3. veřejného zasedání pana Petra Sládka.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Mgr. Pavel Antoš, pan
Petr Fejfar .
4) Pronájem pozemku parc. č. st. 199, část, 12 m², k. ú. Stará
Paka za 100 Kč/kalendářní rok paní Lence Ottmarové za účelem zřízení balkonových dveří a předzahrádky na zmíněném
pozemku na sušení ručníků v rámci provozování své kadeřnické živnosti v nebytových prostorech objektu domu č. p. 183
ve Staré Pace. Nebytové prostory jsou paní Ottmarové pronajaty dlouhodobou nájemní smlouvou. Úpravou na náklady
nájemce dojde k celkovému zhodnocení nemovitosti.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 3. 2015
5) Koupi pozemků v k. ú. Stará Paka, poz. parc. č. 1010/10, ost.
pl./ostatní komunikace, část – cca 5 m² z celkové výměry
117 m², 1010/60, ost. pl./ostatní komunikace, o výměře
185 m² a st. 717/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře
68 m², vše za smluvní cenu. Jedná se o pozemky v areálu
Mateřské školy ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2015
6) Dodatek k veřejnoprávní smlouvě mezi Obcí Stará Paka
a Městem Nová Paka – o výkonu přenesené působnosti
přestupkové komise.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
7) Veřejnoprávní smlouvu o výkonu přenesené působnosti
na úseku sociálněprávní ochrany dětí mezi Obcí Stará Paka
a Městem Nová Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
8) Smlouvu o poskytnutí služeb vývozu použitého textilu a obuvi
mezi Obcí Stará Paka a Diakonií Broumov, sociální družstvo.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
9) Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi
Obcí Stará Paka a firmou Elektrowin a.s.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
10) Dohodu o úhradě výdajů na opravu povrchů nad inženýrskou
sítí plynofikace v lokalitě Letná ve Staré Pace mezi Obcí Stará
Paka a firmou RWE GasNet, s.r.o. Oprava povrchů si jako celek
vyžádá vynaložení částky 584 430,- Kč bez DPH (jde pouze
o odhad) od firmy RWE GasNet, s.r.o. Realizaci celé opravy
bude zajišťovat a organizovat vlastník stavby komunikace.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
11) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou Eduard Bark
na zhotovení rekonstrukce šindelové střechy budovy Knihovny č. p. 22 ve Staré Pace za celkovou částku 808 940,- Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
12) Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi Obcí Stará Paka a Povodí Labe s. p. na část pozemku
parc. č. 1446/1 v k. ú. Stará Paka. Věcným břemenem bude
ohraničena budoucí stavba výtokového objektu při odvádění
dešťových vod z lokality Letná do říčky Rokytky. Stavba bude
realizována v rámci akce Dostavby kanalizace v lokalitě Letná.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
13) Smlouvu nájemní mezi Obcí Stará Paka a Povodí Labe s.
p. na část pozemku parc. č. 1446/1 v k. ú. Stará Paka dotčeného stavbou výtokového objektu při odvádění dešťových
vod z lokality Letná do říčky Rokytky. Stavba bude realizována
v rámci akce Dostavby kanalizace v lokalitě Letná.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně

14) Finanční příspěvky organizacím a spolkům na základě jejich
žádostí na rok 2015:
TJ Sokol Ústí
10 000,- Kč
Český svaz včelařů
5 000,- Kč
Oblastní Charita Jičín
15 000,- Kč
Sportem proti bariérám (osobní asistence)
15 000,- Kč
Sportem proti bariérám (sportovní aktivity)
10 000,- Kč
Římskokatolická farnost
65 000,- Kč
Český kynologický svaz Stará Paka
10 000,- Kč
SDH Stará Paka
  5 000,- Kč
SDH Roškopov
  5 000,- Kč
Open Art - sochařské sympozium
  5 000,- Kč
Open Art - letní dílny
10 000,- Kč
TJ Sokol Stará Paka
160 000,- Kč
Jezdecké a kynologické sdružení
5 000,- Kč
Jezdecké a kynologické sdružení (letní tábory) 5 000,- Kč
AVZO Roškopov
5 000,- Kč
TJ Sokol Roškopov
12 000,- Kč
Zodpovídá: ZO, účetní
Termín: 31. 3. 2014
15) Návrh na úpravu rozpočtu obce Stará Paka č. 1 pro rok
2015 s tím, že v položce 3113 - základní školy, podpoložce
5331 ‑  neinvestiční příspěvky, bylo dohodnuto na základě
jednání mezi ředitelem Masarykovy základní školy p. Antošem
a Obecním úřadem – zřizovatelem příspěvkové organizace, že
schválený rozpočet na rok 2015 pro Masarykovu základní školu
bude snížen o 51 000,- Kč, dle navrhovaného rozpočtu školy.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
16) Plán zbesprašnění komunikací
- oprava stávajících obecních komunikací, účelová komunikace „Myší díra“ Roškopov
- obecní cesta Brdo
- točna autobusu Ústí + ke „Stránským“ po žel. tunel
- Ústí k „Zákoutským“, ul. U Splavu k č. p. 76 ve Staré Pace.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
17) Dlouhodobý výhled Obce Stará Paka na roky 2016 – 2018.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
18) Starostu obce Josefa Dlabolu jako delegáta na valnou hromadu V.O.S. Jičín a.s. dne 10. 6. 2015.
Zodpovídá: ZO
Termín: 10. 6. 2015
19) Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2015.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
20) Účetní závěrku Masarykovy ZŠ Stará Paka k 31. 12. 2014.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
21) Výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2014 ve výši
53 201,36 Kč s tím, že celá částka bude převedena do rez. fondu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
22) Účetní závěrku Mateřské školy Stará Paka k 31. 12. 2014.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
23) Odpisový plán Mateřské školy Stará Paka na r. 2015.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
24) Výsledek hospodaření Mateřské školy Stará Paka za rok 2014
ve výši 85 419,04 Kč s tím, že 70 000,- Kč bude převedeno
do rezervního fondu a 15 419,04 Kč do fondu odměn.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
25) Převod finančních prostředků na provoz MŠ na rok 2015
do investičního fondu ve výši 140 000,-Kč.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
26) Nabytí majetku do vlastnictví Obce Stará Paka MŠ Stará Paka
ve výši 157 058,- Kč, a to vybavení zahrady Mateřské školy
multifunkční sestavou pro rozvoj pohybových schopností dětí.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
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Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 2. veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 12. 2014.
3) Porovnání výtěžnosti daní z rozpočtového určení daní za rok 2014.
4) Plnění rozpočtu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok 2014.
5) Informaci pana starosty o havarijním stavu střechy knihovny, o poptávkovém řízení na rekonstrukci střechy knihovny
a o podání žádosti o dotaci na Ministerstvo kultury České
Republiky do havarijního programu prostřednictvím Památkového ústavu v Jaroměři – Josefově.
6) Informaci pana starosty o probíhající rekonstrukci drážního
bytového domu č. p. 229 v ulici Nádražní ve staré Pace
majitelem FINVEST DD, a.s. V bytovém domě budou zrekonstruovány byty a budou nabídnuty novým nájemníkům.
7) Informaci pana starosty o zřízení sběrného místa nefunkčních
a nepoužívaných elektrospotřebičů v prostoru u obecního
skladu v ulici Jaromíra Brože ve Staré Pace.
8) Informaci pana starosty o sběru použitého textilu a obuvi
do kontejneru umístěném u obecního skladu v ulici Jaromíra
Brože ve Staré Pace.
9) Informaci pana starosty o plánovaném termínu započetí
prací na akci Dostavby kanalizace v lokalitě Letná ve Staré
Pace a rekonstrukci plynofikace. V druhé polovině března
bude zorganizována informační schůzka zástupců Obce Stará
Paka a zástupců zhotovitelských firem s veřejností ze stavbou
dotčené lokality.
10) Informaci pana starosty o obnovení prací na akci Obnova
mostu po povodni v Ústí u Staré Paky. Práce budou započaty
již 2. 3. 2015. Součástí obnovy mostu je i již hotová přeložka
STL plynovodu.  Forma převodu vlastnictví konstrukce přeložky na vlastníka plynovodu bude řešena v následujících
dnech a na příštím veřejném zasedání.
11) Informaci paní místostarostky o provedené prohlídce stavu
koryt a břehových porostů vodních toků na území obce
ve spolupráci se správcem vodních toků, zástupci Povodí
Labe s.p. Dle sdělení PL by první akce na probírce břehových
porostů na řece Olešce v Roškopově a Ústí měla proběhnout
do konce března 2015.

12) Informaci pana starosty o úmyslu podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí na nákup
techniky na svoz biologicky rozložitelného odpadu. Půjde
o traktorový přívěs s kontejnerem, čelní nakladač včetně
kombinované lopaty na traktor Zetor a štěpkovač větví
s možností variabilního zapojení za Zetor i John Deere.
13) Upozornění p. Frýby na rozježděný terén u plotu mateřské
školy v ulici Komenského. Je třeba povrch zpevnit a zabránit
tak odnosu bláta na komunikaci.
14) Upozornění p. Frýby na prohlídku veřejného osvětlení – vyčistit lampy, aby více svítily.
15) Upozornění p. Frýby na situaci na Československém hřbitově
ve Staré Pace, kde patrně přebývá bezdomovec.
16) Připomínku p. Mgr. Antoše k situaci v ulici Letná, kde stromy na soukromé zahradě přesahují do komunikace a brání
v průjezdu automobilů směrem k vodojemu. Na problém
byla majitelka nemovitosti upozorněna již v minulosti.
17) Informaci pí. Hlostové ohledně veřejného projednání územního plánu obce Stará Paka, které proběhne v zasedací síni
obecního úřadu Stará Paka dne 25. 2. 2015 od 9.00 hodin.
18) Žádost Ing. Červeného o doplnění fotodokumentace vodního
toku v Roškopově k zápisu z prohlídky Povodí Labe s.p. ze dne
3. 12. 2014. Fotodokumentaci dodá osobně.
19) Dotaz p. Žantovského na provoz knihovny v době rekonstrukce střechy, zda bude po tuto dobu uzavřena pro veřejnost.
20) Žádost p. J. Šulce o zpevnění cest na Katolickém hřbitově
ve Staré Pace, které se za deštivého počasí rozbahní.
21) Připomínku p. J. Šulce na nedostatky k čtvrtletníku Podhoran,
který dle jeho názoru funguje spíše jako kronika, ale neinformuje o tom, co se plánuje. Navrhl vydávat ještě měsíčník
s plánovanými akcemi a aktualitami a nabídl svoji spolupráci
při vydávání tohoto periodika.
22) Připomínku pana J. Podzimka k ničení cesty v Roškopově
technikou Lesů ČR, která sváží dřevo. Je třeba, aby využívali
cestu ve svém vlastnictví.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy ZO Stará Paka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Megaakce – kanalizace a plyn Letná
Neskutečně dlouhou dobu trvala příprava stavební investiční akce „Dostavba kanalizace v lokalitě Letná ve Staré Pace“.
Zadání projekčních prací se datuje k měsíci březnu roku 2012. Jsou to tedy celé tři roky, odkdy jsme dospěli k vydání územního řízení
a stavebního povolení na tuto akci. Celá tato akce je o to náročnější, že se s naší investicí „sveze“ také RWE, distributor zemního
plynu, s rekonstrukcí středotlakého plynovodu. Investice obce je zhruba 10 miliónů a stavba RWE je v hodnotě 8 miliónů. Koordinace není jednoduchá, spíše naopak. Dnem „D“ byl 7. duben, kdy bylo předáno staveniště oběma zhotovitelským firmám, a to
firmě KVIS Pardubice a.s. (zhotovitel obecní kanalizace) a firmě REVIS – Praha spol. s.r.o. (zhotovitel rekonstrukce STL plynovodu).
Dne 18. března se konala informativní schůzka s občany z Letné, kde byly obě akce představeny, včetně harmonogramů výstavby.
Akce se nebude týkat pouze občanů z Letné, ale i Staropačáků, Roškopáků, Ústečáků a občanů z Karlova, kteří pod Letnou projíždějí
po silnici II/284.
V rámci stavby dešťové a splaškové kanalizace bude nutná ÚPLNÁ UZAVÍRKA této komunikace, a to v období od 13. 4. do 26. 4. s tím, že v případě komplikací s výstavbou
může být termín otevření komunikace posunut až k datu 4. 5. 2015. Objízdná trasa pro
automobily směřující do Ústí, Roškopova a Karlova je stanovena přes Brdo a Krsmol.
Složitost stavby v prostoru křižovatky do ulice Letné je totiž extrémní a jinak stavbu provézt nelze.
Buďme, prosím, všichni trpěliví, udělat se to zkrátka musí. V případě potřeby informací se obracejte na stavbyvedoucí, kteří se
budou pohybovat po stavbě a jejich telefonní čísla budou uvedena na informační desce v rámci stavby.
Na tuto investiční akci zažádala obec o dotaci Královehradecký kraj, takže opět věřme, že se nám zadaří a nějaké investované finanční
prostředky se obci vrátí.
Josef Dlabola
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Nakládání a svoz biologicky rozložitelného odpadu (BRO)
Celý loňský rok jsme byli v očekávání možnosti odvozu biologicky
rozložitelného odpadu do nové kompostárny v bývalé Cihelně ve
Staré Pace. Kompostárna byla zprovozněna až ke konci září, což
nám nedávalo dostatek času k dohodě na provozu s vlastníkem,
Městem Nová Paka, a provozovatelem, Technickými službami
Nová Paka.
Původně jsme preferovali sobotní provoz v kompostárně tak, aby
občané naší obce a vlastníci rekreačních objektů mohli BRO odvážet přímo tam. Narazili jsme ale na provozní řád schválený Královehradeckým krajským úřadem, odborem životního prostředí,
který neumožňuje volný pohyb veřejnosti v areálu kompostárny
z důvodu bezpečnosti a možnosti úrazu osob. Z tohoto důvodu
jsme přistoupili k variantě mobilních svozů, tedy přistavení kontejnerů přímo na vybraná místa, kde bude možno s kontejnery
bezproblémově manipulovat. Jedno sběrné místo bude stálé, a
to u obecního skladu v ulici Jaromíra Brože. Zde bude kontejner
přistaven pravidelně o víkendu v sudých týdnech. Na ostatní místa
bude možno přistavit kontejner po individuální dohodě občanů

s vedením obce. Podmínkou přistavení bude, že kontejner bude
zcela zaplněn BRO. Žádající bude následně osobou ručící za „druh“
uloženého materiálu, čili pouze BRO. Ideální tedy bude, když se
na přistavení domluví více lidí z blízkého okolí, např. z jedné ulice.
Tento svoz nám bude prozatím zprostředkovávat provozovatel
kompostárny, tedy TS Nová Paka. Obec Stará Paka v měsíci březnu
zažádala o dotaci na pořízení techniky na svoz BRO ministerstvo životního prostředí skrze Operační fond životního prostředí (OPŽP).
Máme zájem o pořízení traktorového nosiče velkoobjemových
kontejnerů (VOK), jeden VOK o objemu 12 m3, dále štěpkovač
za oba traktory a čelní nakladač na náš traktor Zetor včetně
kombinované lopaty (klapačky) o objemu 0,5 m3. Pořízením této
techniky bychom se stali nezávislými na obslužnosti VOK TS Nová
Paka. Předpokládaný náklad na pořízení této techniky bude asi 0,8
mil. Kč, přičemž dotace z OPŽP by představovala 90 % nákladů.
Věřme tedy, že se nám dotace obdržet podaří a rozšíříme tím
naše možnosti v odpadovém hospodářství.
Josef Dlabola

Upozornění vlastníkům nemovitostí týkající se vypouštění splaškových vod
Vážení vlastníci nemovitostí,
dovolujeme si Vás po dohodě s městem Nová Paka a obcí Stará
Paka touto cestou informovat o současné platné legislativě
týkající se vypouštění splaškových vod do veřejné kanalizace
a nabídnout Vám možnost řešení. Nemovitosti, které jsou připojeny na veřejnou kanalizaci zakončenou centrální ČOV nemohou
tyto vody vypouštět do kanalizace přes jakékoliv čisticí zařízení
(septik, ČOV atd.).
Tato povinnost je stanovena v § 18 odst. 3 zákona o vodovodech
a kanalizacích.
Bohužel i přes tento zákonem daný zákaz se často přesvědčujeme,
že je zde stále mnoho nemovitostí, které dosud neprovedly požadovaný úkon a své čisticí zařízení neodpojily. Vodohospodářská
a obchodní společnost a.s. proto jako provozovatel čistírny odpadních vod a stokových sítí chce vyjít vlastníkům nemovitostí vstříc
a bezplatně pro ně zajistí od 3. 6. 2015 do 24. 6. 2015 a dále pak
od 2. 9. 2015 do 14. 10. 2015 vyvezení obsahu septiku za účelem
jeho odpojení a vyřazení. Tato nabídka platí za těchto podmínek:
1. Je nutné informovat pověřenou osobu minimálně s týdenním
předstihem, neboť zajištění fekálního vozu a kontrolní činnost
je třeba projednat v dostatečné lhůtě před vlastní realizací
záměru odpojení septiku.
2. Po prvním nahlášení pověřenému pracovníkovi dojde
u příslušné nemovitosti k prozkoumání stavu a přístupnosti
septiku včetně jeho obsahu.

3. Uhrazení vývozu objemu septiku Vodohospodářskou společností a.s. bude provedeno pouze v případě, že dotčená
nemovitost bude do 24 hodin od vyvezení přepojena na kanalizaci, což bude prověřeno zodpovědnou osobou před
opětovným zakrytím potrubí.
4. U septiků, kde vlastník nezajistil předchozí pravidelné vyvážení, a tudíž nebude možné ho standardně vysát fekálním
vozem, si další činnost spojenou s vyčištěním a likvidací odpadu septiku zajistí na vlastní náklady majitel nemovitosti. Toto
platí i u septiků, které jsou umístěny mimo dosah fekálního
vozu VOS a.s.. Následně musí být provedena též kontrola
přepojení.
5. Práce budou v rámci této nabídky prováděny vždy ve středu
a ve stanovených termínech (viz výše).   
Kontaktní osoba pro Novou Paku: Martin Šmíd, mobil: 739 681 000
Kontaktní osoba pro Starou Paku: Leoš Pech, mobil: 739 682 000
Tato nabídka je časově omezena (viz termíny výše).
Zároveň zveřejňujeme stanovisko místně příslušného Odboru
životního prostředí, které Vám v obecné poloze osvětlí práva
a povinnosti vlastníků nemovitostí při likvidaci odpadních vod
vznikajících v uvedené nemovitosti.
Ing. Richard Smutný ředitel VOS a.s.

UPOZORNĚNÍ
V souvislosti s provedenou rekonstrukcí centrální čistírny odpadních vod ve Staré Pace upozorňujeme vlastníky staveb a pozemků,
na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody, na některá
zákonná ustanovení:
• dle § 6 odst. 3 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, musí být stavby podle druhu a potřeby
napojeny na kanalizaci pro veřejnou potřebu, pokud je to
technicky možné a ekonomicky přijatelné
• dle § 3 odst. 8 zákona 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen „zákon o vodovodech
a kanalizacích“) může obecní úřad (Městský úřad Nová Paka)
i u stávajících nemovitostí rozhodnutím uložit povinnost
připojit se na veřejnou kanalizaci, je-li to technicky možné.
Na základě tohoto rozhodnutí zruší vodoprávní úřad podle
§ 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách

a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“) i platné
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových
nebo podzemních (pokračování vypouštění i po zrušení povolení je pod sankcí)
• dle § 18 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod,
není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vody
z nemovitostí přes čistící zařízení (čistírna odpadních vod,
septik), pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené
kanalizačním řádem
Pokud odběratel vypouští do kanalizace odpadní vody přes septik
nebo přes čistírnu odpadních vod v případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, jedná se o přestupek dle ustanovení
§ 32 odst. 5 písm. j) zákona o vodovodech a kanalizacích.
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Pokud nejsou stávající nemovitosti napojeny na veřejnou kanalizaci, musí mít likvidaci odpadních vod zajištěnu v souladu
s vodním zákonem – tj. předčištění odpadních vod z nemovitosti
v čistírně odpadních vod nebo septiku s filtrem a následné vypouštění do vod povrchových nebo podzemních nebo jímání odpadní
vody v jímkách na vyvážení na centrální čistírnu odpadních vod
(např. ČOV Stará Paka). K vypouštění předčištěných odpadních

vod do vod povrchových nebo podzemních je nutné povolení vodoprávního úřadu dle § 8 vodního zákona, nebo jímání odpadních
vod v jímkách na vyvážení.
Za vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních bez povolení vodoprávního úřadu, stanoví zákon č. 200/1990
Sb., o přestupcích pokutu fyzické osobě až do výše 50 tis. Kč.
Bc. Ivana Tauchmanová - MěÚ Nová Paka odbor ŽP

Recyklovat je nejen správné, ale i pohodlné
Jistě jste si všimli, že ve sběrných hnízdech s kontejnery ve Staré
Pace v ulici U Splavu a v ulici Sokolské, v Roškopově a v Brdě jsou
přistaveny nové červené kontejnery na elektroodpad.
Už desátým rokem funguje v České republice stejný systém jako
ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma předat k recyklaci vysloužilý spotřebič, aniž by s tím měl jakékoli další starosti.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci
elektroodpadu, už vytvořil přes 13 000 míst zpětného odběru.
Jejich prostřednictvím lidé odevzdali přes 13 milionů spotřebičů
o celkové hmotnosti více než 230 000 tun.
Dosloužil i vám doma některý spotřebič? Bude ekologicky recyklován a získané suroviny poslouží při výrobě nových spotřebičů,
když jej odevzdáte na některém z těchto míst:
- Do červených kontejnerů, které jsou umístěny ve Staré Pace
v ulici U Splavu a v ulici Sokolské, dále v Roškopově a v Brdě.
- Sběrné místo ve Staré Pace u obecního skladu v ulici Jaromíra
Brože – zde můžete spotřebiče (především velké elektrospotřebiče) přistavit k vratům skladu bez ohledu na místo bydliště.
- Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo bydliště. Nejbližší sběrný dvůr
najdete v Nové Pace směr Přibyslav.
- Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového zboží systémem „kus za kus“. Podle
novely zákona, která začala platit na sklonku roku 2014,
musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2 malý
spotřebič, jehož žádný rozměr nepřesáhne 25 centimetrů,
odebrat i bez nákupu nového. Prodejci spolupracující s ELEKTROWINem vycházejí obvykle spotřebitelům vstříc v daleko
větším rozsahu a začali to dělat dříve, než zákon vstoupil
v platnost. Nejbližší prodejny elektro najdete v Nové Pace.
- ELEKTROWIN organizuje množství akcí, při nichž můžete
za odevzdaný spotřebič získat dárek – například v podobě slevy
na vstupném do ZOO nebo do muzea. Sledujte proto pozorně
internetové stránky www.elektrowin.cz a facebookový profil
Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální informace.
Za likvidaci odpadu mají platit jeho původci a nejlepší odpad je
ten, který vůbec nevznikne. To jsou dvě základní poučky, kterými
se dnes řídí odpadové hospodářství v celé Evropě.
Podle první z pouček se tedy například o recyklaci použitých elektrospotřebičů starají jejich výrobci. Aby byla splněna v případě
starého elektra i druhá podmínka, musíme je skutečně předat
k recyklaci, ne vyhodit jako odpad.
Pro splnění požadavků EU zatím stačilo vysbírat a recyklovat čtyři
kilogramy na obyvatele, tedy zhruba 40 000 tun. Ve skutečnosti
Češi v posledních letech odevzdávají ročně průměrně pět kilo
starého elektra, dohromady tedy něco k 50 000 tunám.
Už v roce 2016 ale nebude kvóta stanovena takto pevně, naším
společným úkolem bude sebrat 40 procent množství nově prodaných spotřebičů - počítáno průměrem za tři roky nazpět. Podle
současných prodejů, které se za dva roky nejspíš nijak dramaticky
nezmění, to tedy bude ročně něco přes 70 000 tun čili o něco víc
než sedm kilo na obyvatele.
Sbírají se tato elektrozařízení:
Mechanické elektrozařízení:
Ventilátory, vysavače, mixéry, odšťavovače, mlýnky, šicí stroje,
vrtačky, brusky, pily, zahradní sekačky, vibrační brusky, hoblíky,
frézky, bourací kladiva, tlakové myčky a další….

Tepelné elektrozařízení:
Sporáky, vestavné trouby, varné plotny a desky, žehličky, fritovací hrnce, varné konvice, elektrické pájky, zařízení na svařování
plastů a další….
Mechanické a tepelné zařízení:
Pračky, sušičky, myčky, vysoušeče vlasů, kulmy na vlasy, teplovzdušné ventilátory, horkovzdušné páječky a další….
Elektrozařízení k chlazení a mrazení:
Všechny druhy chladicí a mrazicí techniky
Elektrozařízení, které využívá indukci a mikrovlny:
Mikrovlnné trouby, indukční plotny, nerotační holicí strojky,
svařovací přístroje a další…
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují vysloužilé
elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN dlouhodobě
věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně
je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí
a zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každou dodávku ke zpracovateli.
Při tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3.
listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce
mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále
snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických částí, které
jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení ELEKTROWIN
upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se jedná.
Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazené výrobci spotřebičů prostřednictvím kolektivních
systémů. Pokud se totiž ze
spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad,
musí se s ním také jako
s odpadem nakládat. Pro
nás všechny to znamená, že
za jeho likvidaci zaplatíme
sami (obec).
Využijte proto, prosím,
možnosti sběru další komodity v naší obci.
Josef Dlabola
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ZE ZPRÁV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Pátek 13. února - Nudu zřejmě zaháněli i dva psi ve Staré
Pace, kteří se potulovali v ulici Pod Sjezdovkou, kde vyděsili oznamovatelku. Policisté kontaktovali starostu obce, který majitele
zvířat upozornil na to, aby si psy řádně zajistili proti útěku.
Neděle 15. února - Po patnácté hodině oznámil muž ze
Staré Paky, že ho napadl soused. Než stačili policisté vyjet na místo, volal znovu s tím, že si to už se sousedem vyříkal a přítomnost
hlídky na místě nežádá.
V neděli 15. února odpoledne úřadoval ve Staré Pace
v Revoluční ulici neznámý zloděj, který si v jedné z restaurací přisvojil pánskou peněženku. Majitel vyčíslil škodu na 2.500 korun.
Případ šetří novopačtí policisté jako přestupek proti majetku.
Neděle 22. února - Krátce před půlnocí se obrátila
na policii žena ze Staré Paky s tím, že jí někdo chodí po dvoře a ona
se bojí. Po chvíli se žena ozvala znovu, aby už policisté nejezdili,
protože zjistila, že po dvoře chodil její vnuk.
V pátek 27. února - pozdních nočních hodinách řešili
novopačtí policisté partnerské neshody ve Staré Pace. Žena měla
požádat svého přítele, aby odešel z domu, neboť s ním už nechce
žít. S tím on ale nesouhlasil a ženu slovně napadl. V tomto případě
postačila ze strany policistů domluva.

Balíky k adresátům nedorazily.
Pracovníci valdické věznice zadrželi od října loňského roku
do února letošního roku čtyři zásilky, které byly určené vězňům.
I když jména odesílatelů i adresátů byla různá, přesto měly zásilky něco společného. Obsahovaly zakázané látky, kterými byla
„obohacena“ zejména pánská kosmetika, ale i např. tužky. Balíky
byly navíc odeslané z jedné pošty a i příjemci obývali stejnou celu.
A tak pleťové krémy, deodoranty a další věci, které obsahovaly
marihuanu, pervitin a léky působící na lidskou psychiku, skončily
v rukou zkušených kriminalistů.

Policisté vybrali na pokutách téměř 57 tisíc
korun.
Od 9. do 13. března se jičínští dopravní policisté zapojili do celorepublikové akce, která byla zaměřená hlavně na používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů. Policisté se snažili řidičům
vysvětlit, proč je důležité být za jízdy připoután bezpečnostním
pásem a jak nebezpečné mohou být pro ně a pro spolujezdce
volně položené věci na sedadlech.
Během akce policisté zkontrolovali 362 vozidel. Přitom odhalili
282 přestupků, z nichž 268 vyřídili na místě v blokovém řízení.
Celkem na pokutách muži zákona vybrali 56.300 korun. V padesáti
třech případech nebyli řidiči připoutáni bezpečnostním pásem,
další řídili bez potřebného řidičského oprávnění a 132 vozidel
nesplňovalo technické podmínky pro provoz na pozemních
komunikacích.
Výsledky akce ukázaly, že přítomnost policistů na silnicích je
nutná a žádoucí, a tak se mohou motoristé připravit na další akci.

Celkem se žena pokusila do věznice propašovat 4,81 gramu pervitinu, 4,898 gramu marihuany a různé léky v podobě 60 tablet
a další 51,67 gramu tablet a jejich částí. Za přečiny nedovolené
výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami
a jedy a dále šíření toxikomanie hrozí ženě až pět let vězení.

Sobota 14. března - Rady s opilým cestujícím si nevěděla průvodčí ve vlaku ve Staré Pace. Muže nemohla vzbudit, a tak
mu začala u hlavy pískat píšťalkou. To už cestujícího probudilo
a začal ženě nadávat. Hlídka na místě zjistila, že se jedná o třiadva-

cetiletého mladíka z Liberce, který měl v dechu přes 1,5 promile
alkoholu. Mladík si následně z vlaku vystoupil, zakoupil lístek
do svého bydliště, kam se dalším spojem vrátil.
nprap. Hana Klečalová

Ti okamžitě začali po odesílatelích pátrat. I když po několika dnech
zjistili, že se jedná o fiktivní osoby, přesto v pátrání neustali.
Nakonec došli k závěru, že zásilky odeslala pouze jedna osoba,
a to třicetiletá žena z Příbrami, kterou i přes její rafinované jednání odhalili. Navíc kriminalisté zjistili, že příjemci balíků obývají
stejnou celu jako příbuzný podezřelé ženy. Nutno zdůraznit, že
rozkrytím tohoto důmyslného systému „obchod“ skončil.

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka vyhlašuje podle §34., odst. 2
zákona č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v pondělí 4. května 2015 od 8 do 16 hodin
rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou
• Doklad totožnosti
• Rodný list dítěte
• Očkovací průkaz dítěte
Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku 3 let
ve školním roce 2015/2016. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit
předem s ředitelkou školy na termínu náhradním. (tel. 493 798 291).
Lenka Typltová, ředitelka MŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Plánované akce Mateřské školy Stará Paka - Duben – červen 2015
Plánovaná vystoupení sborečku mateřské školy Zvoneček
8. 4. 2015
účast na pěvecké soutěži Novopacký slavíček
23. 4. 2015
účast na přehlídce pěveckých sborů v aule gymnázia v Nové Pace
červen 2015 vystoupení sborečku při rozloučení s žáky 9. tříd
základní školy
Výlety
6. 5. 2015
děti ze Sluníčkové a Beruškové třídy – výlet na zámek Sychrov Pohádkový den na zámku Sychrov
Program:
prohlídka zámku s princeznou
návštěva výstavy dětských pokojíčků
hry a soutěže ve venkovním areálu zámku
květen 2015 děti ze třídy Sedmikráska – výlet za kamarády
do Mateřské školy v Levínské Olešnici
červen 2015 Berušková třída – výlet na malou farmu za zvířátky
květen 2015 Sluníčková třída – pěší výlet do Podlevína
červen 2015 Sluníčková třída – výlet vlakem do Syřenova s táborákem

Divadla
17. 4. 2015

děti ze Sluníčkové a Beruškové třídy - MKS N. Paka
Princezna se zlatou hvězdou na čele - adaptace
klasické pohádkové předlohy s Evou Hruškovou.
21. 5. 2015
přijede do mateřské školy divadlo Úsměv s Pohádkou pro maminky k svátku
Společné akce dětí a rodičů
Besídky ke Dni matek v jednotlivých třídách
Rozloučení se školním rokem a předškoláky
ve Sluníčkové třídě
Ostatní
12. 5. 2015
fotografování dětí
15. 4. 2015
exkurze u novopackých hasičů
28. 4. 2015
Den Země – ukázka výcviku sokolnických dravců
3. 6. 2015
Sportovní dopoledne na Sokolském hřišti
Duben
každý čtvrtek  - Sportovní školička v tělocvičně ZŠ
až červen
vždy v pátek Plavecký výcvik v Jičíně
Červen
Berušková třída – Kouzelná pohádková noc v místní knihovně

Jaro v Sedmikráskách Čteme dětem
S našimi nejmenšími se
těšíme na jaro. S jarním
sluníčkem hledáme na zahrádkách rozkvétající první kytičky. Rozhlížíme se
v jarní přírodě a pozorujeme ptáky, žížaly, drobný
hmyz. Učíme se říkanky
o sněženkách a o petrklíči.
Zpíváme písničky ,,Na jaře“, ,,Voláme sluníčko“.
Seznamuje děti s tradicí svátku Velikonoc, učíme se koledy,
písničky, jarní rozpočítadlo. Společně připravujeme velikonoční
výzdobu, polepujeme mističky. Z louky od krtečka jsme si donesli
hlínu a do připravených misek sejeme zrníčka obilí, ta pečlivě
zaléváme a čekáme na první klíčky velikonočního osení. To pak
ozdobíme kuřátky, které si děti samy vyrobily.
Markéta Vytvarová, učitelka

Seznamování dětí s hudebními nástroji
Hudební výchova v mateřské škole má podněcovat, rozvíjet a kultivovat přirozenou potřebu dětí setkávat se s hudbou. Je důležité,
aby se děti už od útlého věku neseznamovaly pouze s hudbou
reprodukovanou, ale aby měly možnost poznat hudební nástroje.
Je samozřejmostí, že ve všech třídách staropacké mateřské školy
máme klavír, s kterým si děti mohou denně zazpívat. Samy hrají
na orffovy rytmické nástroje a velké bubny - drumbeny.
V letošním školním roce jsme dětem zprostředkovali seznámení
s dalšími hudebními nástroji. Paní Veronika Vodičková ze sociálního
ateliéru Tilia přijela z Nové Vsi nad Popelkou zahrát na nám většinou
neznámé dřevěné hudební nástroje. Nejen děti, ale i paní učitelky
viděly poprvé hru na bronzový metalofon, kantelu, litofon a mohly si
i hru na ně vyzkoušet.  Rejstřík hudebních nástrojů pro děti mateřské
školy jsme potom obohatili o žaltář a dřevěné valouny z této dílny.
Koncem března navštívila mateřskou školu paní učitelka Jitka Krausová ze základní školy a hravou formou seznámila děti s hrou na akordeon. Děti si s ní zazpívaly známé písničky a mohly se seznámit i s tím,
jak se na akordeon hraje. Nejeden kluk či děvče si hru vyzkoušelo.
Velkou odměnou pro nás za naši snahu bude, když se nám podaří
u dětí vzbudit aktivní zájem o hudbu.

V měsíci březnu proběhla v mateřské škole akce
„Čteme dětem“. Naším
cílem bylo zapojit rodiče,
babičky, dědečky a další
přátele MŠ do čtení pohádek, dětských příběhů aj.
Protože čtení a vyprávění
příběhů mohou být jedním
z užitečných i příjemnějších způsobů trávení času s dětmi.
I ve školce děti rády poslouchají příběhy o zvířátkách a dětech, tají
dech při poslechu pohádek o ježibabách. Vždyť dobré pohádky
obsahují silný citový, emoční a hlavně morálně-etický náboj.
A tím, že ji předává rodič, má mnohonásobně silnější vliv, než
kdyby jej předávala jakákoliv jiná osoba. Pohádky přináší těsné
citové pouto mezi dítětem a rodičem a také vytváří první vztah
dítěte ke knihám a literatuře vůbec. Proto jsme zvali do školky
rodiče, prarodiče, aby ostatním dětem přečetli kousek z nejoblíbenější knížky jejich dítěte či vnoučete. Někteří četli pohádky
klasické, jiní zvolili dětská říkadla a hádanky či dopravní pohádky.
Do akce se nezapojilo tolik rodičů, jak jsme doufali. Snad jsme
ale některé přiměli, aby přece jen svému dítěti na dobrou noc
četli nebo vyprávěli. I to by stálo za to.
Jiřina Kobrová a Věra Šilhánová
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KNIHOVNA
Březen - měsíc čtenářů!
Již mnoho let platí tento slogan (býval i měsícem internetu, ale
je zpět jako symbol čtenářství ☺).
I v Místní knihovně ve Staré Pace se mohli návštěvníci setkat
s akcemi k tomuto tématu. Na návštěvu přišli prvňáčci, aby se
seznámili s knihami, které tu na ně čekají. Ukázali, že již znají
většinu písmenek, vyluštili si tajenku a domluvili jsme se na další
návštěvě. Blíží se konec školního roku, kdy jsou děti pasovány
na čtenáře, musí proto ještě hodně trénovat. Přišli i druháčci,
s nimi jsme si povídali o večerníčcích.
Právě Večerníček – pořad pro děti - slaví letos 50 let. Kontrolní otázka: vzpomněli byste si na svůj nejoblíbenější? A sledujete je se svými
dětmi nebo vnoučaty i dnes? A povídáte si vůbec spolu? Leckde to
není moc slavné! A přitom je mnoho lidí, kteří knihu milují, nedokáží
si představit večer bez čtení a vedou k tomu i své děti. Vždyť denně
tvrdíme, že se není na co dívat v televizi. Tak ji vypněte! A přijďte
si vybrat něco ke čtení. Snažím se, aby si v knihovně vybral každý,
mám od všech žánrů něco. A nemám-li, co si přejete, není problém
knihu půjčit z jiné knihovny. Ráda to pro Vás udělám.

V průběhu měsíce března se také mohli zdarma zaregistrovat noví
čtenáři a ti staří mohli vrátit dlouho půjčené knihy bez pokuty.
Proběhly i dvě výstavy – Korálky Boženky Machové a Velikonoční
jarmark Života bez bariér.
Děti z 3. až 5.třídy se mohou těšit na začátek června, kdy jsem
pozvala do školy ilustrátorku Markétu Vydrovou. Její obrázky zdobí známé knihy pro děti, které se tak setkají „naživo“ s autorem.
V březnu se také spí v knihovnách při Noci s Andersenem. My si
spaní s dětmi z mateřské školy necháme na červen, až bude trochu
lepší počasí, abychom se mohli společně vyřádit ☺.
Z chystaných akcí v knihovně nabízím dílny B. Machové – děti
si samy vyrobí předměty z korálků (21. a 23. dubna) a výstavu
obrazů Zany Pochylé – viz plakátek.
Těším se, že se spolu na některých akcích setkáme, případně
v knihovně jsem pro Vás kdykoliv.
Knihovnice

ROŠKOPOV
Chtěla bych napsat – krásné jarní dny do Roškopova,
ale zima se nám stále připomíná a nechce k nám to jaro pustit.
Nejen občany Roškopova to neodradilo od tradičních akcí spojených se začátkem roku.
24. ledna zahájili členové Sboru dobrovolných hasičů v Roškopově
každoroční plesovou sezónu. Od dopoledních hodin probíhaly
přípravy na večerní ples – ženy obstarávaly občerstvení v podobě
„jednohubek“, muži se probírali bohatou tombolou a přichystali
sál na večerní zábavu. Již dopoledne byly obsazeny všechny stoly.

Nastal večer. Před osmou hodinou večerní se začal zaplňovat sál.
K tanci a poslechu všech přítomných hrála skupina Melody – manželů Jahelkových. Během večera se podávala vynikající kuchyně
v podobě gulášku a řízků, které obstaraly Milena Podzimková
s Jarčou Kadavou. I ostatní, co pracovali na plese, se otáčeli ze
všech sil a všem bez výjimky patří veliké díky. O půlnoci proběhla
tombola, do které přispělo mnoho sponzorů a i těm za členy
SDH Roškopov velice děkuji. Po skončení plesu byl zajištěn odvoz
autobusem do Ústí a Staré Paky.
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Dalším plesem konaným v Roškopově byl Sportovní ples, který uspořádali členi AVZO a TJ Sokol dne 14. února v místním
kulturním domě. K tanci a poslechu hrál Šoumen Láda Pacák,
o hladové žaludky se postarala Káťa Krejčová s paní Suchardovou, za pípou se otáčel Luděk Sochor, aby nikdo netrpěl
žízní, se staral Karel Zuzánek a Andrea Zuzánková, alkoholem
hosty napájely Adélka Krejčová a Hanča Krejčová a o roznos
nejen piva po sále se staral Petr Krejčí st. O půlnoční tombolu
se postarali pánové Pavel Červený, Zdenek Kadavý a Jaromír
Tomeš. Krásnou hlavní cenu‑pračku vyhráli manželé Zdenda
a Jaruška Kadaví.
Škoda jen, že tento večer na ples přišlo méně lidí. Mělo to ale
výhodu v tom, že taneční páry si nešlapaly vzájemně na nohy.
Menší účast na Sportovním plese dospělých se vykompenzovala
účastí na dětském karnevale při nedělním odpoledni. V kulturním
domě se sešla spousta dětských masek v doprovodu svých rodičů
a báječně si užily neděli při různých soutěžích, tanci a vyhodnocení krásných masek.
Každoroční březnová taškařice staropackých lyžařů v roškopo-

vském kulturáku. S již prověřeným venkovním stanem, kvalitní
hudbou, bohatou tombolou a spoustou zábavy. Jste srdečně
zváni do víru neuvěřitelných masek! - Tak takto lákali všechny
příznivce na svůj již 14. ročník lyžařského maškarního bálu na sobotu 21. března. Krásným, dokonale provedeným maskám hrálo
k tanci Duo Mirka Plecháče z Trutnova. Roškopov poctil návštěvou
Julius Ceasar s Kleopatrou. Chilli papričky se nabízely kuchařům,
nechyběli Lyžníci v dobovém oblečení i s krásnými dobovými
lyžemi. Brouk hovnivál si před sebou válel svoji nemalou kuličku.
Na sále tančili klauni, hippies, babičky, čarodějky. Do souboje se
pouštěli mušketýři. Doma nezůstal Mr. Bean a přišel se bavit i se
svým medvídkem. Beruška vzala s sebou Ferdu Mravence a Dan
Nekonečný přitančil se svými tanečnicemi. Nechyběli ani příšery,
jahody, námořnící, čertice. Mezi oceněnými maskami byly Tetris
kostky, Chilli papričky a krásné miminko s maminkou. I letos se
osvědčil venkovní stan s barem „U bráchy a bráchy“. Letos byly
vlastně postaveny stany dva. Během večera probíhala bohatá
tombola o nespočet nádherných cen. Jelikož jsem si nechala
o tomto bále pouze vyprávět, těším se na příští rok, že si již 15.
ročník nenechám utéct.

Topspinové okénko
27. a 28. března 2015 byl místní tělovýchovnou jednotou Sokol v Roškopově uskutečněn již 13. ročník Velikonočního turnaje.
Zde jsou výsledky:
Dvouhra chlapci:
1. místo: Matyáš Rajm
2. místo: Petr Krejčí
3. místo: Matěj Kříž
4. místo: Jakub Krejčí
Dvouhra děvčata:
1. místo: Eliška Křížová
2. místo: Klárka Sochorová
3. místo: Terezka Zuzánková

Dvouhra muži:
1. místo: Josef Krejčí
2. místo: Luděk Sochor
3. místo: Petr Samek
4. místo: Karel Zuzánek
5. místo: Jaromír Šafář
6. místo: Karel Horáček
7. místo: Pavel Krejčí
8. místo: Ondřej Zuzánek
9. místo: Matyáš Rajm

Čtyřhra děti:
1. místo: Matěj Kříž - Matyáš Rajm
2. místo: Petr Krejčí - Eliška Křížová
3. místo: Tereza Zuzánková - Klára Sochorová

Čtyřhra muži:
1. místo: Jaromír Šafář - Petr Krejčí st.
2. místo: Petr Samek - Pavel Krejčí
3. místo: Karel Zuzánek - Karel Horáček

4. místo: Matyáš Rajm - Josef Krejčí
5. místo: Ondřej Zuzánek - Luděk Sochor
6. místo: Hanka Krejčová - Adélka Krejčová
Dvouhra ženy:
1. místo: Adélka Krejčová
2. místo: Natálie Rajmová
3. místo: Hanka Krejčová
4. místo: Terezka Zuzánková

Pohodové jarní dny přeje Andrea Zuzánková

CO PŘINESL ČAS
3. zimní sportovní hry důchodců Královéhradeckého kraje
Ve čtvrtek dne 19. února se uskutečnily již 3. zimní sportovní hry
pro všechny důchodce Královéhradeckého kraje v příjemném
prostředí sportovního areálu Máchovka v Nové Pace. Do Nové
Paky se proto sjeli účastníci třemi autobusy a další osobními
auty. Zimní sportovní hry se konaly pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje pana Bc. France. V hale zimního stadionu
je v deset hodin zahájil předseda Krajské rady Svazu důchodců
Královéhradeckého kraje Ing. Jaroslav Groh. Přivítal všechny přítomné a zároveň poděkoval za přípravu her všem novopackým
důchodcům i zástupcům města.
Soutěžilo se, jako již tradičně, ve sjezdu na lyžích, v běhu na lyžích,
střelbě pukem na branku, v bowlingu a nově i v kuželkách. Všechny
soutěže probíhaly ve věkových kategoriích do 70 let a nad 70 let,
muži a ženy zvlášť. Účast byla opravdu bohatá. Všech 229 soutěžících, několik málo i ve dvou disciplinách, bojovalo s nadšením
a snahou o dosažení nejlepšího výsledku. Z celkového počtu bylo
151 žen a 78 mužů, podle věku 129 v kategorii do 70 let a celá 100

nad 70 let. Nakonec ti nejúspěšnější byli dekorováni medailemi
a odměněni diplomem i drobnými dárky a uznalým potleskem
ostatních účastníků. Tohoto slavnostního aktu se zúčastnil, také již
tradičně, sám pán hor Krakonoš. Přesto, a to je nutno zdůraznit,
nejdůležitější byla účast a nadšení dokázat si, že na to ještě máme.
Během soutěží měli soutěžící i diváci možnost se občerstvit
ve dvou místních bufetech, jednak na zimním stadionu, jednak
v hale bowlingu. Všechna sportoviště byla perfektně připravena, jak uměle zasněžovaný svah a trať pro lyžaře, tak i haly pro
ostatní sportovní soutěže. Za to patří velké poděkování a uznání
pracovníkům zimního střediska Máchovka p. Šmikovi a Žilákovi,
sportovnímu centru Bowling a p. Erlebachovi a místnímu sdružení
hráčů kuželek. Samozřejmě nelze opomenout zásluhy Městského
úřadu v čele s p. Josefem Coganem a za odbor školství a kultury
p. Mgr Benče.
Krajská rada Svazu důchodců v neposlední řadě děkuje za finanční
podporu všem sponzorům, zejména Krajskému úřadu v Hradci
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Králové, bez které by se tyto zimní hry vůbec nemohly konat. Vedle
financí nemůžeme zapomenout ani na členy MO SD z Nové Paky
v čele s předsedou panem Bohuslavem Hamáčkem, kteří hry nejen
připravili, ale také jednotlivé soutěže organizovali.

Myslím, že mohu na závěr za všechny účastníky vyslovit kromě poděkování i přání, abychom se všichni ve zdraví sešli za rok na 4. zimních
sportovních hrách ve sportovním areálu Máchovka v Nové Pace.
Jan Štěpánek z Hradce Králové

VÝZVA

POZVÁNKA NA CESTOPISNOU BESEDU

Vážení spoluobčané, chystáme se obnovit tradici Svatovavřinecké
pouti ve Staré Pace. Termín je stanoven na 8.srpna 2015. Vyzýváme a žádáme tímto všechny pamětníky, aby „zalistovali“ ve svých
hlavách, ve fotoalbech, ve vzpomínkách a svojí připomínkou, radou,
nápadem nám pomohli sestavit program tohoto dne. Budeme
rádi i za nabídku místních spolků podílet se výstavkou, stánkem, …
Každá dobrá rada a nápad padne na úrodnou půdu☺. Pokud
se chcete jakýmkoliv způsobem podílet na přípravě akce, kontaktujte prosím místní knihovnu (knihovna@starapaka.cz, tel.
493 620 618), Mgr. Kateřinu Krejčovou (kacenka76@gmail.com,
tel 728 124 816) nebo pana starostu Josefa Dlabolu (starosta@
starapaka.cz, 493 798 282).
Děkujeme předem za Vaši aktivitu.

TJ Sokol Ústí se svými příznivci pořádá v sobotu 23. května
od 17 hodin v kulturním domě v Ústí cestopisnou besedu manželů Mikulcových. Tématem bude Indie + Japonsko a Omán. Tito
cestovatelé projeli a prošli již mnohá místa na zeměkouli, takže
i my se můžeme těšit na jejich videa a povídání. Sledujte tedy
plakáty, včas Vás na všechno upozorníme!

Taneční odpoledne packých seniorů
V pátek 13. února proběhlo již druhé taneční odpoledne seniorů
v malém sále u Militkých. Účast byla opět velice pěkná, sešlo se
kolem 55 seniorů.
Velmi příjemné prostředí, usměvavá obsluha (Šárka), skvělá hudba
(Fejfar, Válek) a jejich hudební produkce šitá na míru našemu věku.
Písničky, které pohladí po duši a připomenou dávné mládí. Stačí
se jen podívat na rozzářené tváře přítomných seniorů, kteří se
dokáží příjemně bavit, zavzpomínat na mládí a hlavně zapomenout na vlastní bolístky, kterých máme dost a dost.
Toto páteční taneční odpoledne přineslo jedno velké překvapení.
Skupina seniorek tajně nacvičila a potom ve vlastní choreografii předvedla „KANKÁN“. Pod vedením Jitky Válkové zatančily
ve vlastnoručně upravených krojích.
Za toto příjemné překvapení a také odvahu jim patří veliké poděkování.
B. H.

Hasiči z Ústí obnovili tradici
Sbor dobrovolných hasičů v Ústí se rozhodl o druhém březnovém víkendu po dvou letech uspořádat tradiční Dětský karneval
a Hasičský bál v místním kulturním domě. Ač nám někteří přáli
neúspěch a po zjištění situace v KD nám došlo, že přípravy budou
náročné, tak jsme věřili, že úsilí, které bude třeba vyvinout pro
uspořádání těchto akcí, se nám v pozitivním smyslu vrátí. A zklamaní jsme opravdu nebyli.
První lidé začali přicházet do KD již krátce po devatenácté
hodině. Ve dvacet hodin, kdy kapela Horal S-H bál zahájila,
zbývalo volných již jen pár míst. Zábava probíhala v příjemné
atmosféře. Lidé tančili, bavili se, zkrátka užívali si po dlouhé
době hezký večer v Ústí. Kapela hrála takřka bez přestávky,
první větší nastala až o půlnoci, kdy byla vyhlašována tom-

bola. Stejně jako dřív se nám podařilo sehnat relativně dost
sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme za to, že naše
tombola mohla být tak bohatá. Kolem druhé hodiny ranní
se začal KD pomalu vyprazdňovat. Poslední hosté odcházeli
v časných ranních hodinách a nás může hřát, že se všichni
bavili a snad si to užili stejně jako my.
Dětský karneval byl také příjemným překvapením. Dětí v doprovodu rodičů a dalších členů rodiny přišlo kolem pětatřiceti, což
nepamatujeme. Děti soutěžily, vyhrávaly a bavily se. Celkově
můžeme obě akce shrnout jako úspěšné. Děkujeme všem, kteří
se podíleli na jejich pořádání, a doufáme, že nám situace dovolí
se zase příští rok sejít.
Za SDH Ústí Martin Matouš

11

III. zimní sportovní hry seniorů očima packých seniorů
Sjezdovka Máchovka přivítala 19. února 2015 sportovce - seniory
na III. zimních sportovních hrách seniorů Královéhradeckého
kraje. Již potřetí převzal záštitu nad těmito hrami hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc.
Sportovní hry byly zahájeny na ploše zimního stadionu, kde byli
soutěžící i ostatní přítomní seznámeni s programem her. Slova se
též ujal starosta Nové Paky pan Josef Cogan, který na závěr popřál
všem přítomným seniorům sílu a elán do sportovního zápolení.
Sportovní klání probíhalo v 5 disciplínách – střelba pukem
na branku, běh na lyžích, sjezd na lyžích, bowling a kuželky. Soutěžilo celkem 225 přihlášených sportovců.

Vyhlášení vítězů jednotlivých disciplín se, jako v předchozích letech,
uskutečnilo před restaurací Hokejka za přítomnosti velkého množství seniorů, kteří odměnili vítěze potleskem a ovacemi. A při tomto
dekorování vítězů nechyběl samozřejmě ani náš oblíbený Krakonoš.
Velký dík za přípravu těchto zimních sportovních her patřil členům
výboru místní organizace seniorů v Nové Pace, dále pak pracovníkům zimního stadionu a sjezdovky Máchovka, zaměstnancům
bowlingu a též místnímu sdružení hráčů kuželek.
S přáním pevného zdraví všem seniorům Královéhradeckého kraje
se můžeme těšit na IV. zimní sportovní hry seniorů v roce 2016!
Zdena Grohová

Festival Klášter žije v Nové Pace.
Pořadatel Život bez bariér, z.ú. připravuje již podeváté program
benefičního festivalu Klášter žije. Letošní akce je naplánována
na 6. 6. 2015  tradičně v Nové Pace v Centru Klášter . Za vstupné
200,-Kč, děti od 6-12 let za 100,-Kč a děti do 6 let zdarma  připravil
organizátor tento program: na venkovním podiu již od 15.30 hodin vystoupí kapela UNISONO, po hodinách se postupně představí
kapely TELEGRAF, DE BILL HEADS, KOMUNÁL, HAND GRENADE
a PROMILE. V průběhu odpoledne a večera nebudou chybět
soutěže , na které Novopacký pivovar věnoval hodnotné ceny.
Program bude zároveň  zajištěn také v parku areálu i v prostorách
kláštera. Ohnivá show,UV show, adrenalinové sporty, DJ party, to
vše bude probíhat současně s programem na hlavním  venkovním
podiu. Nebude chybět dobré jídlo a pití. Součástí akce se připravuje prodej výrobků z chráněné dílny, prezentace neziskového
sektoru, nabídka triček Kláštera žije, ale i trika a CD kapel, které
zde budou vystupovat. Novinkou letošního festivalu je účast radia Beat, které kromě doprovodného programu připravuje i tzv.
rockové malování s radiem Beat. Organizace akce vždy závisí
na sponzorech a těm je potřeba poděkovat, bez nich by se akce
nemohla konat. Plakáty, letáky, aktuální informace na www.zbb.cz  
jsou v přípravné fázi a budou zveřejněny v průběhu května. Radio
Beat připravilo navíc propagaci pod názvem „Hon na samolepky“

v Královéhradeckém kraji, kde lze získat i volné vstupenky.
Benefiční festival Klášter žije je na podporu dobré věci, proto
výtěžek z akce putuje na rekonstrukci kláštera, které Život bez
bariér z.ú. postupně opravuje. Jako každý rok přijali pozvání
významní hosté a partneři z Polska, s kterými  spolupracujeme
už více než 8 let. Srdečně zveme na akci, na kterou můžete vzít
celou rodinu.
Jitka Fučíková

KONTROLNÍ DEN VE STARÉ PACE 3. 12. 2014
Byla provedena kontrolní prohlídka toku Rokytka, Oleška a Popel- U fotbalového hřiště provedeno odstranění staré vrby padající
ka. Na tocích byla zjištěna místa výskytu problematických stromů    do toku 16. 12. 2014
pomístní tvorby náplavů sedimentů. V rámci prohlídky byla provedena fotodokumentace oprav nátrží břehů a opevnění břehu.
Začátek prohlídky – na rozhraní K.Ú. St. Paka a N.Paka
Vodní tok Rokytka
Upozornění na výskyt přerostlých vrb ohrožujících silniční komunikaci:
U firmy Hamex p. Hajzlera přerostlé vrby – vhodné k odstranění,
ohrožují stavby a pozemky
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Pod vlak. nádražím provedeno opevnění břehu – Listopad 2014
fi. PEMETA

Roškopov – u domu č.p. 45 p. Šulce se nachází vzrostlý smrk na
pokácení ohrožující movitý majetek a zahradu

Ústí – plánovaná probírka břehového porostu , kácení stromů –
úsek od silničního přemostění po lávku směrem k ZD

Vodní tok OLEŠKA:
Roškopov – Za hasičskou zbrojnicí  u silničního přemostění tvorba
náplavu.
Roškopov – v intravilánu vhodné provést prořezávku břehového
porostu z náletů a kácení slabších stromů.

Roškopov – u domu č.p. 31 tvorba náplavu

Ústí – u obory sanace nátrže, oprava břehu
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Zapsala: Bc. Petříčková Miroslava
úsekový technik Povodí Labe, státní podnik
PS Turnov

SPORT
TJ SOKOL STARÁ PAKA BILANCOVAL
Jako každým rokem v měsíci únoru proběhla valná hromada TJ
Sokol Stará Paka v restauraci Sokolovna ve Staré Pace. V letošním
roce nebyla pouze hodnotící, ale zároveň i volební, kdy se zvolili
noví členové výboru TJ i revizní komise. Zahájení a zároveň řízení schůze se ujal místopředseda L. Frýba, byla zvolena volební
komise ve složení: M. Rulík, Mgr. Šmejcová a M. Handschugová,
a přivítáni hosté – starosta obce a ředitel Masarykovy ZŠ.

Stávající předseda Mgr. M. Pospíšil ve svém vystoupení zhodnotil práci výboru a celé TJ za uplynulý rok, vzpomenul svého
působení v čele TJ od roku 1986, vyzdvihl dosavadní spolupráci
s obcí, kdy v případě nutné potřeby obec vždy sportovcům
vyhověla formou finanční pomoci či zajištěním potřebného
materiálu. Zmínil dosud nevyjasněný převod majetku na fotbalovém hřišti. V závěru svého vystoupení poděkoval za práci
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všem stávajícím členům výboru TJ a zmínil, že on ve své osobě
již na nové kandidátce není uveden. O hospodaření TJ podal
informaci M. Dlouhý. Celkové výdaje za rok 2014 byly 355 tis.
Kč a příjem 557 tis. Kč. Je to v dlouhodobé historii opět rok, kdy
příjem výrazně předčil výdaje (díky tomu, že se podařilo získat
finanční podporu sponzorů ve větší míře než v letech předchozích). Zhodnotil hospodaření jednotlivých oddílů a poděkoval
pokladníkům oddílů za jejich práci. Navazovala zpráva předsedy
revizní komise J. Knapa. Bylo zkontrolováno celkem 125 dokladů,
pokladní kniha a správnost zaúčtování. Drobné nedostatky byly
zjištěny u 4 dokladů, které budou příslušnými pokladníky oddílů
doplněny a opraveny.   Byla uzavřena nová pojistná smlouva
s pojišťovnou Kooperativa, která zahrnuje pojištění majetku i při
živelných událostech (což v minulosti nebylo). Revizní komise
poděkovala za práci v roce 2014 hospodáři TJ. Před přestávkou
byly rozdány přítomným delegátům volební lístky obsahující
pro volbu nových členů výboru TJ 12 jmen, ze kterých se volil
devítičlenný výbor, a pro volbu nové revizní komise 4 jména, ze
kterých se volili 3 členové komise. V diskusi vystoupil starosta
obce J. Dlabola, poděkoval zastupitelům p. Antošovi a Frýbovi

za dobrou práci v zastupitelstvu obce. Objasnil některé investiční akce, které obec čekají v letošním roce, mimo jiné i oprava
umělého trávníku na víceúčelovém hřišti na Sokoláku. V rámci
možnosti bude obec nápomocna sportovcům i do budoucna.
Dále vystoupili zástupci jednotlivých oddílů J. Herber, Ing. J.
Bil, V. Šeps a zhodnotili činnost jednotlivých oddílů za uplynulé
období. Po přestávce vystoupil předseda volební komise a seznámil přítomné se zvolenými členy nového výboru TJ pro další
období. Stali se jimi J. Bil, V. Šolc, V. Šeps, L. Frýba, M. Pánek, J.
Herber, M. Kynychová, J. Dočekalová, L. Hruška, kooptován bude
hospodář M. Dlouhý. Do revizní komise byli zvoleni Z. Straňáková, J. Knap, M. Havelka. V nejužším vedení výboru bude Ing. J.
Bil, L. Frýba a J. Herber. Předsedou revizní komise byl zvolen J.
Knap. V závěru jednání vystoupil Mgr. Pospíšil, poděkoval ještě
jednou členům výboru, kteří skončili, za jejich dlouholetou
práci pro sport ve Staré Pace a zároveň nově zvoleným členům
výboru popřál úspěšné vedení Tělovýchovné jednoty ve Staré
Pace v budoucím období a všem přítomným stálé zdraví, které
je ke sportu třeba nejvíce.
Jiří Knap

STAROPACKÝ KROS
Lyžařský oddíl TJ Sokol Stará Paka pořádá v sobotu 25. dubna
2015 ve sportovním areálu Sokolák 38. ročník přespolního běhu
„Staropacký kros.“
Vypsány jsou kategorie od nejmenších dětí až po veterány nad
70 let. Vložen bude i oblíbený běh maminek s kočárky.
Start první kategorie – „Mlíčňáků“ – bude v 9:30 hodin | hlavní
závod mužů v 11:15 hodin. | Prezentace je od 8,30 hodin.
Náš běh je součástí poháru „Běžec Českého ráje.“
Vloni se tohoto závodu zúčastnilo 302 závodníků.
Pokud sami nepoběžíte, přijďte povzbudit staropacké borce.
Tratě a kategorie:
mlíčňáci I.  .  .  .  .  .  .  .  .  .
mlíčňáci II.   .  .  .  .  .  .  .  . 
předškolní dívky   .  .  .  .  . 
předškolní chlapci   .  .  .  . 
mini žákyně  .  .  .  .  .  .  .  .

2013-2014
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2009-2010
2009-2010
2007-2008
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mini žáci  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
nejmladší žákyně  .  .  .  .  .
nejmladší žáci   .  .  .  .  .  . 
mladší žákyně   .  .  .  .  .  . 
mladší žáci   .  .  .  .  .  .  .  . 
starší žákyně   .  .  .  .  .  .  . 
starší žáci  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
dorostenky  .  .  .  .  .  .  .  . 
ženy  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
dorostenci   .  .  .  .  .  .  .  . 
muži  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
veteráni 40  .  .  .  .  .  .  .  . 
veteráni 50  .  .  .  .  .  .  .  . 
veteráni 60  .  .  .  .  .  .  .  . 
veteráni 70  .  .  .  .  .  .  .  . 

2007-2008  .
2005-2006  .
2005-2006  .
2003-2004  .
2003-2004  .
2000-2002  .
2000-2002  .
1998-1999  .
1997 a starší
1998-1999  .
1976-1997  .
1966-1975  .
1956-1965  .
1946-1955  .
1945 a starší
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 . 600 m
 . 600 m
1000 m
1000 m
1000 m
1500 m
1500 m
2000 m
4400 m
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4400 m
4400 m
4400 m
4400 m

Na shledanou se těší staropačtí lyžaři.

Bike&Run Team Stará Paka 2014 – TJ Sokol Stará Paka
V pořadí třináctá sezóna byla pro náš oddíl velice úspěšná.
Potěšila velká aktivita členů i výborné výsledky. Celkem jsme se
zúčastnili 18 závodů a připsali si na nich 44 startů:

Startovné na těchto závodech stálo celkem 27.250 Kč. Veškeré náklady byly pokryty prostřednictvím sponzorského příspěvku firmy
Högner s.r.o., která nás podporuje již od vzniku našeho oddílu.
Členská základna aktuálně čítá celkem 9 členů:
Zdeněk Tomáš, Lenka Tomášová, David Tomáš, Daniel Zajíc,
Tomáš Straňák, Jaroslav Pospíšil, Taťána Málková, Magdaléna
Renčínová a Radek Tůma.

Mezi 3 nejhodnotnější výsledky roku 2014 řadíme:
1. Beskydská 7 – Mistrovství ČR v extrémním horském maratonu
dvojic (92 km, 5182 m převýšení): David Tomáš + Daniel Zajíc:
čas 26 hodin, 32 minut, 25 sekund, 102. místo v kategorii
z 361 týmů, 280. místo celkem ze 758 týmů
2. Volkswagen Prague International Marathon (42,195 km,
běh): Jaroslav Pospíšil - 614. místo v kategorii, 1310. místo
celkem, čas 3:36:23 | Zdeněk Tomáš - 1238. místo v kategorii,
2879. místo celkem, čas 3:55:27.
Dokončilo 6039 závodníků.
3. Forest Night Run – (běh trail 17km): Lenka Tomášová - 1. místo v kategorii, 13. místo celkem, čas 1:25:49.
Dokončilo 94 závodníků.
Přes naše FB stránky www.facebook.com/mtbstarapaka jsme
veřejně vyhlásili soutěž o „Krále Staropacké hory“, která spočívá
v nejrychlejším výběhu či výjezdu na kole od OÚ ve Staré Pace až
k vysílači na Staropacké hoře. V běžecké části pro rok 2014 zvítězil
Martin Ježek (čas 7:50), v cyklistické části pak Daniel Zajíc (čas
9:19). Soutěž bude pokračovat i v roce 2015, přidejte se také!
Nejlepšími sportovci oddílu byli zvoleni David Tomáš a Daniel Zajíc
za jejich výkon na MČR v extrémním horském maratónu dvojic.
Všem sportovcům a občanům Staré Paky přejeme vše nejlepší,
hodně zdraví a úspěšný rok 2015.
Za B&R Team zpracoval Zdeněk Tomáš.

Autoservis Podzimek
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Autoservis Podzimek
pro Vás otevřel kompletní pneuservis
osobních a nákladních vozidel, včetně traktorů.

Dále nabízíme
nové pneumatiky za nízké ceny
uskladnění pneumatik zdarma
opravy průrazů
V našem autoservisu nabízíme opravy vozidel,
včetně diagnostiky, zajištění STK, měření geometrie, výměny olejů a veškeré mechanické práce.
Kontakt
Ústí u Staré Paky 120
Pracovní doba
Po – Pá  6:30 - 16:00
Objednávky i mimo pracovní dobu na telefonu
604 209 524
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