čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 4 – říjen 2015

Po mostě v Ústí už se jezdí!

www.starapaka.cz

USNESENÍ ze 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 24. 9. 2015 od 18:00 hod. v sále kulturního domu Brdo
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 6. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka
zúžený v bodě č. 9) Smlouvy: o podbod písmeno a/ a rozšířený v tomtéž
bodě č. 9) Smlouvy: o podbod písmeno m/ smlouva o dílo na výrobu
dvoukřídlých dveří s klenutým světlíkem ke kapličce v Roškopově u č.p.
82 a podbod písmeno n/ smlouva o
uzavření smlouvy budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu mezi obcí Stará Paka a ČEZ
Distribuce, a.s. na zřízení umístění
distribuční soustavy NN
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 6.
veřejného zasedání pana Ladislava
Frýbu.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Ing. Pavel Červený a paní
Hana Hylmarová.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z
5. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Stará Paka.
5) schvaluje rozpočtové opatření č. 4
obce Stará Paka pro rok 2015.
Zodpovídá:
hlavní účetní
Termín: 		
průběžně
6) bere na vědomí plnění rozpočtu
Obce Stará Paka k 31. 8. 2015.
7) odvolává pana Ladislava Frýbu z
funkce předsedy komise kulturně sociální a sportovní ke dni 30. 9.
Zodpovídá:
ZO
Termín: 		
1. 10. 2015
8) volí paní Hanu Hylmarovou do
funkce předsedkyně komise kulturně - sociální a sportovní s účinností
ode dne 1. 10. 2015.
Zodpovídá:
ZO
Termín: 		
1. 10. 2015
9) schvaluje složení komise kulturně sociální a sportovní ze členů Hana
Hylmarová – předseda a členové
Ladislav Frýba a Kateřina Krejčová s
účinností ode dne 1. 10. 2015.
Zodpovídá:
ZO
Termín: 		
1. 10. 2015
10) schvaluje prodej pozemku parc.č.
14/2, 90 m2, zahrada, v k.ú. Stará
Paka, manželům Ivaně a Ing. Jaroslavovi Bilovým za odhadní cenu.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
31. 12. 2015
11) schvaluje pronájem pozemku parcelní číslo st. 213/3, část - 20 m2 z
celkové výměry 2208 m2, zastavěná
plocha a nádvoří, v k.ú. Stará Paka,
Mgr. Lubošovi Raisnerovi za 500 Kč
za kalendářní rok.
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Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
31. 12. 2015
12) schvaluje prodej bagru - rypadla, Ostrowek K 162 za smluvní cenu.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
30. 6. 2016
13) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi panem Kamilem
Brožem, jako povinným a obcí Stará Paka, jako oprávněným. Služebnost spočívá ve zřízení, provozování
a údržbě příjezdu ke stavbě a s tím
souvisejícím právu vstupu a vjezdu
motorovými vozidly přes povinný
pozemek, za účelem užívání, údržby
a provádění oprav stavby na pozemkové parcele p.č. 148/5 v katastrálním území Ústí u Staré Paky.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
14) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi manžely Luborem a Evou Tejchmanovými, jako
povinnými a obcí Stará Paka, jako
oprávněným. Služebnost spočívá ve
zřízení, provozování a údržbě příjezdu ke stavbě a s tím souvisejícím
právu vstupu a vjezdu motorovými
vozidly přes povinný pozemek, za
účelem užívání, údržby a provádění
oprav stavby na pozemkové parcele
p.č. 148/2 v katastrálním území Ústí
u Staré Paky.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
15) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Povodím Labe s.p.
jako povinným, obcí Stará Paka jako
oprávněným. Služebnost spočívá ve
zřízení, provozování a údržbě příjezdu ke stavbě a s tím souvisejícím
právu vstupu a vjezdu motorovými
vozidly přes povinný pozemek, za
účelem užívání, údržby a provádění
oprav stavby na pozemkové parcele
p.č. 794/9 v katastrálním území Ústí
u Staré Paky.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
16) schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene mezi SS KHK p.o.,
jako povinným, obcí Stará Paka jako
oprávněným. Služebnost spočívá ve
zřízení, provozování a údržbě příjezdu ke stavbě a s tím souvisejícím
právem vstupu a vjezdu motorovými
vozidly přes povinný pozemek, za
účelem užívání, údržby a provádění
oprav stavby na pozemkové parcele
p.č. 741/3 v katastrálním území Ústí
u Staré Paky.
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Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
17) schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o
dílo k akci „Dokončení kanalizace
v lokalitě Letná“ ze dne 25. 9. 2014
mezi Obcí Stará Paka a firmou Kvis
Pardubice a.s. na částku 201 926,- Kč
bez DPH.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
18) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Stará Paka a firmou Kvis Pardubice
a.s. na částku 616 814,- Kč bez DPH
na stavební práce spočívající v provedení finální obrusné vrstvy ABS I
4 cm po rekonstrukci plynovodu v
lokalitě Letná.
Zodpovídá:
starosta
Termín:		
neprodleně
19) schvaluje smlouvu mezi městem
Nová Paka, Technickými službami
města Nová Paka a obcí Stará Paka o
nakládání s biologicky rozložitelnými odpady. Předmětem smlouvy je
zabezpečení nakládání s biologicky
rozložitelnými odpady v nové Kompostárně ve Staré Pace.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
20) schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi obcí Stará Paka jako
povinným, RWE GasNet, s.r.o. jako
oprávněným, na průběh přeložky
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. st. 450/2 a 94/4, oba v
k.ú. Stará Paka s právem zřídit, provozovat, vstupovat, opravovat a odstraňovat plynárenské zařízení.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
21) schvaluje smlouvu příkazní mezi
obcí Stará Paka a firmou Progles
s.r.o. Jičín o výkonu činnosti odborného lesního hospodáře. Účelem této
smlouvy je zajištění odborné úrovně
hospodaření v lesích ve vlastnictví
obce Stará Paka.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
22) schvaluje smlouvu kupní mezi Mgr.
Ivonou Hykyšovou a Janou Vodičkovou a obcí Stará Paka na pozemky v
areálu MŠ ve Staré Pace, a to pozemek parc. č. st. 717/2 zast. plocha a
nádvoří, o výměře 68 m2, pozemek
parc. č. 1010/60, ostatní plocha, o
výměře 185 m2 a pozemek parc. č.
1010/71, ostatní plocha, o výměře 3
m2, vše za smluvní cenu 65 000,-Kč.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
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23) schvaluje smlouvu o dílo na zimní
údržbu komunikací mezi obcí Stará
Paka a firmou Agrochov Stará Paka
a.s. od 1. 11. 2015 do 31. 3. 2016.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
31. 10. 2015
24) schvaluje smlouvu o dílo na výrobu
dvoukřídlých dveří s klenutým světlíkem ke kapličce v Roškopově u č.p.
82 do 30.4.2016 za celkovou částku
47 300,-Kč bez DPH.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
25) schvaluje smlouvu o uzavření smlouvy budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu mezi obcí
Stará Paka a ČEZ Distribuce, a.s. na
zřízení umístění distribuční soustavy
NN v délce cca 55 m na pozemcích
parc.č. 261/1 a 261/2 v k.ú. Stará
Paka za budoucí jednorázovou úhradu 10 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
26) schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu na zřízení kamerového systému Mateřské
školy Stará Paka v částce 58 608,- bez
DPH a na elektronickou zabezpečovací signalizaci vstupů do MŠ v částce 49 325,-Kč bez DPH.
Zodpovídá:
ředitelka MŠ
Termín: 		
31. 12. 2015
27) schvaluje nabytí majetku do vlastnictví zřizovatele příspěvkovou organizací Mateřskou školou Stará Paka, a
to kamerového systému MŠ v částce
58 608,- bez DPH a elektronické zabezpečovací signalizace vstupů do
MŠ v částce 49 325,-Kč bez DPH.
Zodpovídá:
ředitelka MŠ
Termín: 		
31. 12. 2015
28) revokuje usnesení z 3. veřejného
zasedání zastupitelstva Obce Stará
Paka ze dne 19. 2. 2015, bod č. 26 Nabytí majetku do vlastnictví Obce
Stará Paka Mateřskou školou Stará
Paka ve výši 157 058,-Kč, a to vybavení zahrady Mateřské školy multifunkční sestavou pro rozvoj pohybových schopností dětí.
Zodpovídá:
ZO
Termín: 		
neprodleně
29) schvaluje dodatek č. 5 ke zřizovací
listině pro příspěvkovou organizaci
MŠ Stará Paka.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
neprodleně
30) zakazuje povolování stavebních zásahů (mimo havárií) do zpevněných
povrchů místních komunikací v lokalitě Letná ve Staré Pace do 31. 12.
2020.
Zodpovídá:
starosta
Termín: 		
průběžně

31) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Stará Paka č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na
území obce Stará Paka s účinností od
1. 11. 2015.
Zodpovídá:
místostarostka
Termín: 		
30. 10. 2015
32) bere na vědomí vydání příkazu starostou obce inventarizačním komisím k provedení inventarizace movitého a nemovitého majetku obce za
rok 2015.
33) bere na vědomí informaci pana starosty o posílení svozů tříděného
odpadu v letních měsících ve vybraných sběrných hnízdech v obci počínaje rokem 2016.
34) bere na vědomí informaci paní místostarostky o způsobu distribuce
kompostérů bezplatně zapůjčovaných v DSO Novopacko v rámci
projektu „Domácí kompostování na
Novopacku“.
35) bere na vědomí zprávu kontrolního
výboru.
36) bere na vědomí informaci o možnosti podání žádostí o finanční příspěvek společenským organizacím
a spolkům dle pravidel obce na rok
2016.
37) bere na vědomí připomínku pana
Petra Fejfara k výskytu kůrovce v
obecních lesích.

38) bere na vědomí žádost pana Ing.
Pavla Červeného o opravu zábradlí
na mostu přes Olešku v obci Roškopov u traktorové stanice.
39) bere na vědomí dotaz pana Mgr.
Pavla Antoše na časový horizont dokončení dostavby kanalizace v lokalitě Letná ve Staré Pace.
40) bere na vědomí připomínku pana
Petra Sládka k zjištěnému poškození
opravené komunikace v Brdě.
41) bere na vědomí dotaz pana Jiřího
Mühla ml. na opravu plotu u pomníku padlých v Brdě.
42) bere na vědomí žádost pana Jiřího
Mühla st. o opravu sochy p. Marie v
Brdě.
43) bere na vědomí žádost pana Otakara
Fendrycha o zaslání fotografií opraveného pomníku padlých v Brdě do
Novin Jičínska.
44) bere na vědomí poděkování pana
Otakara Fendrycha za opravu pomníku padlých v Brdě.
45) bere na vědomí připomínku pana
Jiřího Mühla st. k havarijnímu stavu
objektu čp. 11 v Brdě a žádost o řešení této situace.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy
zastupitelstva obce Stará Paka
Josef Dlabola
Věra Hlostová
starosta
místostarosta
Zapsal: Ing. Pavel Červený,
dne 24. 9. 2015

Po mostě v Ústí už se jezdí!

Nebudu se snad mnoho mýlit, když prohlásím stavbu mostu v Ústí přes Olešku
za největší obecní dopravní stavbu za několik desetiletí.
O skutečnostech, které předcházely obnově mostu, již bylo napsáno mnoho
v předchozích číslech našeho čtvrtletníku Podhoran.
Již před koncem června bylo nutné naplánovat termín kolaudace nového mostu
z důvodu dodržení podmínek k úspěšnému získání slíbených dotačních peněz.
Termín kolaudace byl stanoven na 27. 8. 2015. Do této doby bylo nutné pro úřednici speciálního stavebního dopravního úřadu zajistit všechny potřebné dokumenty a vyjádření od různých úřadů a institucí. Mě osobně zaujalo, že se k projektu, a
tudíž i hotové stavbě muselo vyjadřovat například ministerstvo Obrany ČR – to asi
z důvodu, aby tam mohl v případě potřeby projet tank.
Nicméně kolaudace proběhla úspěšně a v následující den byly zhotovitelskou firmou Chládek a Tintěra odstraněny betonové bariéry.
Dílo bylo zhotoveno za celkovou částku 6 355 000,-Kč včetně DPH, projekční práce byly v hodnotě cca 200 tisíc Kč. U této akce jsme obdrželi příslib dotace ve výši
85% z ceny díla, což činí cca 5,4 milionu korun.
V tuto dobu pracujeme na administraci dotace a věříme, že slíbenou částku obdržíme v její plné výši.
Také věříme, že se dokončené dílo obyvatelům Ústí líbí a vydrží v této podobě
a provozu několik generací.
Děkuji také všem, kteří vydrželi útrapy spojené se stavbou a také vlastníkům nemovitostí, kteří přispěli úspěšnému provedení stavby zapůjčením pozemků a objízdného mostu skrz areál bývalého Vertexu.
Josef Dlabola
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Knihovna dostala novou střechu
Havárií neboli zatečením dešťové vody
šindelovou střechou naší knihovny v půli
prosince minulého roku se odstartoval
administrativní kolotoč kvůli celkové
rekonstrukci střechy na naší staropacké
chloubě. V první řadě se s touto opravou

to ale tak nepřišlo, poněvadž dosluhující
šindele vydržely cca 25 let, a to se o šindelové střechy (na knihovně a na obecní
chaloupce v Krsmoli) staráme pečlivě.
Každé dva roky je krytina mořena ekologickou karbolkou. Mimochodem, 200

shánět zjednodušený projekt v podobě
slepého rozpočtu pro poptávkové řízení,
zajistit vyjádření Památkového ústavu v
Jaroměři – Josefově, vyjádření Odboru
kultury při MěÚ Nová Paka, stavebního
úřadu atd. atd. Poptávkové řízení pro-
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Zájemci o domovní kompostér
Obec Stará Paka je členem Dobrovolného svazku Novopacko.
Tento svazek byl úspěšný se žádostí v projektu „Domácí kompostování na Novopacku“ s podporou Operačního programu
Životní prostředí.
V první etapě bylo získáno 300ks kompostérů. Stará Paka obdrží 50ks, z toho 25ks jsou nádoby 400 l a 25ks jsou nádoby
800 l.
Celková částka za kompostéry je 156 250Kč. Dotace činí 140
625Kč, 15 625Kč uhradí jako spoluúčast Obec Stará Paka.
Obec Stará Paka chce vyjít vstříc svým spoluobčanům a chce
jim usnadnit domácí kompostování z jejich zahrádek a domácností. Proto v první etapě mapujeme, jaký bude zájem o kompostéry mezi občany. V případě většího zájmu není vyloučen
další přísun kompostérů.

Co má udělat případný zájemce o kompostér?

Dostavit se na Obecní úřad k podání žádosti (ústní)
Žádosti se budou přijímat do konce roku 2015. Bude vytvořen seznam žadatelů a ti budou vyzváni k sepsání smlouvy o výpůjčce. Smlouva bude platná 5 let a potom přejde kompostér do vlastnictví vypůjčitele.
Věra Hlostová - místostarosta

Diamantová svatba

nepočítalo v rozpočtu obce pro rok 2015
a nikdo z nás ani v nejmenším netušil,
kolik finančních prostředků bude re-

litrový sud této chemické tekutiny stojí přes 30
tisíc korun a jeden sud
stačí na jeden nástřik
obou střech. Poslední
obnova střechy dnešní
knihovny se dle pamětníků datuje do začátku
90. let. Bohužel jsme o přesném termínu
v archivu OÚ pátrali marně.
Abychom mohli na tuto akci požádat o

konstrukce obnášet. Jen jsme tušili, že to
bude obrovská suma.
Doposud střechu pokrývaly na jedné
straně řezané smrkové a na druhé straně štípané šindele. Odborníci tvrdí, že
štípaný šindel má delší životnost. Nám

dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury České republiky, museli
jsme splnit neskutečné množství administrativních úkonů a žádost zaslat do 29.
1. 2015, což byl pro nás v tu dobu doslova šibeniční termín. To vše obnášelo po-
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běhlo 21. 1. 2015, kdy nejlepší nabídku
částkou 808 940,- Kč včetně DPH předložil místní řemeslník Eduard Bark, s
nímž byla následně sepsána i smlouva o
dílo. Díky naší snaze jsme v Havarijním
programu uspěli a obdrželi příslib dotace
ve výši 230 000 Kč.
Počátek samotné realizace díla jsme se
zhotovitelem dohodli na termín 20. července 2015, kdy byl také dodán nový
materiál – modřínové štípané šindele.
Tyto šindele jsou asi o 50% dražší oproti
smrkovým, ale nemusí se nijak ošetřovat.
Modřínové dřevo je smolnatější a vydrží
déle ve vnějším prostředí. Životnost tohoto materiálu je až 50 let. Z dlouhodobého hlediska by to mělo pro obec znamenat úsporu.
Zhotovitel střechy se svými řemeslníky
neměl zrovna ideální počasí pro práci
na střeše. Letní teploty se šplhaly až k
50 stupňům celsia na sluníčku a v tomto
„vroucím“ teple řemeslníci natloukli přes
300 m2 krytiny. Klobouk dolů před jejich
tělesnou výdrží a i tímto způsobem jim
vyslovujeme velký dík, stejně tak jako
zástupce památkářů, který ocenil velmi
dobrou řemeslnou kvalitu odvedené práce.
V současné chvíli je dílo hotovo a administrujeme proplacení dotace.
Věříme, že se nová střecha líbí všem
a bude náš kulturní stánek v podobě
knihovny chránit před vnějšími vlivy
spoustu desetiletí.
Josef Dlabola

Krásná oslava

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 ve 14 hodin se v zasedací síni obecního úřadu ve
Staré Pace konala malá slavnost.

Manželé Jiráskovi

v tento den slavili 60 let od své svatby a jejich dospělé děti jim připravily
překvapení v podobě malého obřadu. Bylo to pro ně obrovské překvapení,
které se podařilo naprosto utajit. Pan starosta Josef Dlabola promluvil k
staronovým svatebčanům a ve své řeči zdůraznil hlavně důležitost lásky,
tolerance a vzájemného porozumění pro dlouholetý manželský vztah. A
Jiráskovi svým 60letým společně prožitým životem dokazují, že to jde a že
lze společnými silami překonat mnohá úskalí, která nám život strká pod
nohy.
Na závěr si všichni připili na zdraví. Tak ať Vám to ještě dlouho vydrží!

Svatovavřinecká pouť
Při příležitosti svátku sv. Vavřince
uspořádala obec Stará Paka

přednášku Mgr. Ivo Chocholáče,

bývalého vedoucího Klenotnice v Nové
Pace, znalce podkrkonošské krajiny a
popularizátora fenoménu zdejšího spiritismu.
V plánu bylo komentované putování
krajinou; z důvodu nepříznivého počasí (teploty přes 30 stupňů) jsme strávili
odpoledne v příjemném stínu staropacké knihovny, kde nám pan Chocholáč poutavě vyprávěl o zajímavostech
místní krajiny a jejího osídlování i o
počátcích hledání a dobývání drahých
kamenů v Krkonoších a Podkrkonoší.
Pevně doufám, že toto setkání nebylo
setkáním posledním a příště vyrazíme
na putování okolím, které nám osvětlí
např. řadu místních názvů, souvislosti s
geologickým podložím i jiné. Podnětů a
otázek je mnoho!
V rozjímání mohli zájemci pokračovat
navečer, kdy se v místním kostele Sv.
Vavřince uskutečnil Koncert duchovní
hudby „Od baroka po současnost“ v podání Jany Kracík Vávrové (zobcové flétny, fagot), studentky barokní hudby na
Masarykově univerzitě v Brně, a Radka
Hanuše (varhany, italský virginal), studenta Pražské konzervatoře, varhaníka
děkanského chrámu sv. Vavřince ve
Vrchlabí.
V místní knihovně se také uskutečnila výstava obřích leporel vytvořených
na motivy života Sv. Vavřince. Za její
přípravu děkujeme paní učitelce Nině
Rulfové a žákům místní základní školy.
KK
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ŠKOLY
Zahájení školního roku 2015 – 2016

V úterý dne 1. září jsme zahájili nový
školní rok 2015 – 2016. Zvláště pro naše
malé prvňáčky to byl velmi významný
den, který odstartoval jejich devítiletou
cestu za základním vzděláním. Protože
nám přálo i počasí, slavnostní zahájení se

uskutečnilo na školní terase. Žáci i jejich
rodiče se nejprve soustředili před hlavním vchodem, kde nejmladší žák Matyáš
Hloušek přestřihl tradiční pásku, která
vždy startuje nový školní rok, a prošli
slavnostně vyzdobeným vestibulem na

terasu. Zahájení se zúčastnili pan starosta Josef Dlabola, paní místostarostka
Věra Hlostová, předsedkyně školské rady
paní Romana Doubková a paní knihovnice Hana Hylmarová. Ředitel školy v
úvodním slově přivítal všechny žáky, jejich rodiče a hosty, popřál dětem hodně
úspěchů v jejich studiu a spoustu radosti
z práce zaměstnancům školy. Dále zdůraznil, že během hlavních prázdnin proběhly ve škole malířské a údržbářské práce v celkové hodnotě téměř 100.000,- Kč,
takže žáci i vyučující nastoupili do velmi
hezkého a podnětného prostředí, ve kterém se bude každému dobře pracovat. V
závěru shromáždění pozdravili žáky pan
starosta a předsedkyně školské rady. Poté
se žáci se svými třídními učitelkami rozešli do svých kmenových tříd, kde pokračoval další, tentokrát již ryze pracovní
program.
Popřejme si nám všem krásný a úspěšný
školní rok 2015 – 2016!
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JIČÍN
1. Organizace školního roku 2015/2016
Období školního vyučování ve školním
roce 2015/2016 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v úterý 1. září 2015.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 28. ledna 2016. Období

školního vyučování ve druhém pololetí
bude ukončeno ve čtvrtek 30. června
2016.
Podzimní prázdniny připadnou na
čtvrtek 29. října a pátek 30. října 2015.
Vánoční prázdniny budou zahájeny ve
středu 23. prosince 2015 a skončí v ne-

děli 3. ledna 2016. Vyučování začne v
pondělí 4. ledna 2016. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
29. ledna 2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne
jsou podle sídla školy stanoveny takto:

Termín

Okresy, obvody hl. města Prahy

1. 2. - 7. 2. 2016

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ,
Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever,
Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín

8. 2. - 14. 2. 2016

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův
Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno,
Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

15. 2. - 21. 2. 2016

Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí
nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou,
Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník

22. 2. - 28. 2. 2016

Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český
Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy,
Ústí nad Orlicí, Ostrava-město

29. 2. - 6. 3. 2016

Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav,
Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Prostějov, Karviná

7. 3. - 13. 3. 2016

Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek

www.starapaka.cz

Andělé a čerti v Jičíně
V novém školním roce jsme museli s dramaťákem ihned zmobilizovat veškeré síly a
nastudovat představení, se kterým jsme 10. září vystupovali na festivalu Jičín – město
pohádky. Naše Andělská a čertovská škola
se předvedla hned dvakrát – na Rynečku a na
velkém nádvoří zámku.
Hrálo se nám tam velmi
dobře, naše představení
se zřejmě líbilo, protože
herci sklidili mohutný
potlesk. To nám dodalo
síly k přípravě dalšího
zajímavého vystoupení.
Jana Kuželová

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2016 do středy 31. srpna 2016.
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016.
2. Průběh základního vzdělávání
Zápis do I. ročníku je stanoven na pátek 22. ledna 2016
Vzdělávací program pro základní vzdělávání:
Ve školním roce 2015/2016 se v základních školách vyučuje ve všech ročnících podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV), ve znění úprav a doplňků platných k 1.
9. 2013. Náš ŠVP ZV má název: „Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Č.j. 01/2007“ v platném znění.
Ve Staré Pace dne 1. září 2015			
		
Mgr. Pavel Antoš v. r., ředitel školy

Fotografie z přednášky Mgr. Ivo Chocholáče, bývalého vedoucího Klenotnice v Nové
Pace a z Koncertu duchovní hudby (článek k fotografiím na straně 5).

Sběrový den v ZŠ
Stará Paka
Dne 22. 9 – 24. 9. 2015 proběhl sběrový
den na naší škole. Během těchto tří dnů
žáci sesbírali 3 320 kg papíru + 354 kg
drobného elektroodpadu, za což škola
obdržela částku 7742,-Kč.
Tyto peníze budou použity na podporu
financování akcí pořádaných školou.
Všem, kteří přispěli, děkujeme.
Martina Nosková

TRADIČNÍ POCHOD
S RODIČI
Teplé sluníčko na sklonku léta láká
svými hřejivými paprsky k výletu do
přírody. Nejinak tomu bylo i v pátek
18. 9. 2015, kdy jsme se vydali na tradiční pochod učitelů a rodičů s dětmi.
Naším cílem byl hrad Kumburk se
svou krásnou vyhlídkou do okolí,
což nebyla jediná odměna. Všichni
účastníci, kteří zdolali příkrou cestu
na hrad, si opekli, jako každý rok, na
nádvoří špekáček.
Účast na pochodu byla hojná a nikomu nechyběla dobrá nálada, která nás
provázela celou cestu. Všichni jsme se
s pocitem hezky stráveného odpoledne rozešli do svých domovů.
Jana Bartošová

Vystoupení sboru
na festivalu Jičín - město
pohádky
Poprvé v historii dětského pěveckého sboru 1. stupně
při Masarykově ZŠ ve Staré Pace zpěváčci vystoupili
se svým programem v rámci festivalu Jičín - město
pohádky. 33 dětí si vyzkoušelo zpívání na venkovním pódiu ve větším městě. Program sboru byl sestaven tak, aby zaujal. Děti nejraději zpívají písničky
z dílny autorů Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře, ale
troufly si i na náročnější písničku populární skupiny
The Tap Tap - Ředitel autobusu! V této písni zazářil
jako sólista náš bývalý páťák Jára Tomeš. V poslední
skladbě Čí je Paka ? náš sbor doprovodila p. učitelka
Jitka Krausová na akordeon a pan Miloslav Zlatník
na housle. Vystoupení se setkalo s velkým ohlasem,
jen škoda, že se nepřišlo podívat více diváků!
Soňa Stuchlíková
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Vystoupení sborečku na festivalu
Hry bez hranic
Stejně jako k Nové Pace neodmyslitelně patří pořádání festivalu Hry bez hranic, tak
k naší mateřské škole neodmyslitelně patří vystoupení pěveckého sborečku předškoláků na jeho zahajovacím koncertu. Nejinak tomu bylo i letos, kdy jsme 15. 9. vyrazili
autobusem do Nové Paky. V městském kulturním středisku nás přivítala usměvavá
paní pořadatelka, snědli jsme svačinky, které jsme si vezli ze školky, vypili pití a šli
jsme si obhlédnout pódium. Tentokrát to bylo dobré, sál úplně prázdný a naši zpěváčci si nedokázali představit, co bude za chvíli. Nervózní byly, jako každoročně, jen
paní učitelky. Když jsme podruhé vystoupili na pódium, hlediště bylo obsazené snad
do posledního místečka. Dětem to ale vůbec nevadilo, a tak odzpívaly koncert na
jedničku a sklidily veliký potlesk. Po vystoupení jsme dostali výborný čaj s perníkem
a šli jsme ven obhlédnout dřevěné hračky, které nás už přes okno velice zaujaly. Děti
si vše vyzkoušely, zaskákaly si ve skákacím hradu, a protože bylo krásné počasí, vydali
jsme se zpátky do školky pěšky.
Kobrová Jiřina

Sluníčka a Berušky z MŠ Stará Paka
v Centru ,,Život bez bariér“
Ve čtvrtek 24. září společně třídy Sluníček a Berušek navštívily novopacké centrum ,,Život bez bariér“. Účastnili jsme se
programu ,,Prevence úrazu“.
Děti se zapojily do debaty o bezpečnosti
v silničním provozu, o bezpečnosti při
různých sportech, o ochranných pomůckách, o pohybu v neznámé vodě, aj.
Vyprávěli nám, jak rychle se člověk může
ocitnout na vozíku, kdy je odkázán na
pomoc druhých. Předvedli nám pomůcky pro postižené, které jim denně usnad-

ňují život. Děti si mohly některé z nich
prohlédnout, a dokonce vyzkoušet. Největší zájem byl o vozíky, na nichž se děti
učily jezdit, zastavovat a otáčet.
Prohlédli jsme si prostory chráněných
dílen, kde se vyrábí z textilu, proutí a keramiky moc hezké výrobky.
Na rozloučenou děti zazpívaly své nejoblíbenější písničky a zarecitovaly některé
básně.

Zdravá pětka
v mateřské škole
Školní vzdělávací program naší mateřské školy klade velký důraz na výchovu k zdravému životnímu stylu.
Kromě denních pohybových činností, pobytu venku za každého počasí
využíváme saunu, která je umístěná
přímo v budově MŠ, naše děti se
účastní lyžařské školičky, sportovní
školičky a plaveckého výcviku. Na
sklonku roku organizujeme sportovní hry pro mateřské školy. Paní
kuchařky připravují pestrou, zdravou stravu a snaží se, aby dětem co
nejvíce chutnala.
Od letošního školního roku se účastníme projektu Zdravá pětka (www.
zdrava5.cz). V září absolvovaly
všechny děti mateřské školy vzdělávací program nadačního fondu Albert zaměřený na zdravou výživu.
Děti se hravou formou seznámily se
zdravými a nezdravými potravinami
a jejich účinky. Už se těší na jarní
program o správném stolování
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iwashi, kde žila a působila Joy Adamsonová a jeji manžel George. Kdo by neznal
příběh lvice Elsy?
Spatřil jsem v mělké tůni kráteru Ngorongoro kopulovat hrochy, což je velmi
vzácný zážitek, neboť tito živočichové
prožívají intimní chvíle vzhledem ke své
váze především pod vodou.
Měl jsem možnost pozorovat čtveřici odrostlých lvích samců v Serengeti u
napajedla. Nemají zatím vlastní smečku,
bratři proto loví pospolu.
Snad nejsilnější adrenalin byl lov gepardice. Je násobný rozdíl spatřit útok šelmy
v dokumentárním televizním pořadu a
na vlastní oči ve svobodném prostoru.
Stopaři upozornili, že tato gepardice
musí lovit denně. Živí mláďata.
Nafotil jsem přibližovací manévr ke stádečku impal a Thomsonových gazel, ale
samotný atak jsem sotva stačil sledovat,
přestože se odehrál v okruhu padesáti
metrů. Natož abych stihl zaostřit fotoaparát! Vše se odehrálo neskutečně rychle! Jedna z gazel, jak to dělají odrostlá
mláďata, odskočila v radosti z pohybu
do strany. Oddělení gazely od stáda bylo
dílem zlomku vteřiny. Následoval zhru-

ba pětivteřinový útok, během kterého se
několik dalších gazel snažilo odvrátit pozornost útočníka.
Marně. Ale taková je příroda! Jednoduše
o přežití. Dnes ještě v chráněných lokalitách zůstává fauna a flora v přirozených
podmínkách. Proto i extrémně krásná!
Jenomže, africká Noemova archa se stále

ztenčuje. Civilizační expanze, růst měst,
pastevectví, silnice a automobily, válečné konflikty, pytláctví, narušené potravní řetězce. Nejde jen o gazely, těch je v
afrických stepích dostatek a jsou velmi
přizpůsobivé ve svém teritoriálním prostředí.
Za nimi ovšem jdou predátoři, ti důležití
jsou. Bohužel, jsou také zdrojem zájmu
pytláků. Nejen predátoři. Také sloni,
nosorožci, buvoli a jiní. Prodej trofejí je
velký africký byznys. Každý rok padne za
obět pytlákům přibližně třicet tisíc slonů!
Kladu si otázku: Budou ještě mít děti
mých dětí možnost spatřit co já?
MUDr. Vratislav Čermák

Lenka Typltová

Markéta Vytvarová

JAMBO, AFRIKA - MUDr. Vratislav Čermák
Úplně na začátku bylo rozhodnutí. Ano, chci si splnit další klukovský sen. Spatřit po všech těch cestách, kterými
mě osud zavál na dlouhý čas do nejrůznějších končin několika světadílů něco, o čem jsem dlouho snil.
Letadlo startovalo v Praze a přes Amsterodam mě během přibližně šestnácti hodin spoje dopravily do keňské metropole
Nairobi.
Hezký zážitek. Nejprve podvečer a zřetelná země. Později už jen svítící ostrovy Středozemního moře, ještě ozářenější
pobřeží Egypta. Pak už jen pohasínající
poušť Západního Ergu. Čím dál míň svítících lidských sídel. Sahara mezi Egyptem a Sudánem je velmi pustá.
Není vidět ani Násirovo jezero na Nilu,
ani Nil samotný. Zřetelně svítí teprve súdánský Chartúm.
A znovu pustina. Lidé v Boingu 777 spí,
někde svítí obrazovka monitoru a mě
svědomí nedá, stále sleduji trasu letadla,
jež se mi promítá na monitoru v opěradle sedadla přede mnou. Teď je deset
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kilometrů pode mnou Adis Abeba! Tak
dnes po století pana Livingstona probíhá
cesta do Afriky!
Zbývá ale ještě několik hodin do svítání, než monstrózní letadlo tiše a plynule sedne za svítání na letiště v Nairobi.
Jedno z nejklidnějších přistání, jež jsem
zažil.
Díky, Kenya Airways!
Našel jsem v následujících dnech Afriku!
Téměř takovou, jakou jsem si od dětství
představoval.
Ještě stále lze spatřit početná stáda pakoní, nejrůznějších antilop, slonů, žiraf,
kaferských buvolů, nebo opic.
Viděl jsem nespočet velkých savců, ptáků, plazů v Národních parcích Lake Manyara, Ngorongoro, Serengeti, Tarangire,
případně v chraněné oblasti keňské NaPodhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Staropacký divadelní červenec 2015
Letos o prázdninách měly naše děti (a nejen ony) poprvé možnost zpříjemnit si prázdninová odpoledne divadelní zábavou. Každou červencovou středu od 17.00 se díky Obecnímu úřadu ve Staré Pace konalo v prostoru za základní školou loutkové divadelní
představení. Různé divadelní soubory ze všech koutů republiky předvedly své umění a troufám si říci,
že všechna představení diváky pobavila a potěšila. Nabídka byla opravdu pestrá, od klasického představení s dřevěnými loutkami, po netradičně pojatá představení plná překvapení. Vidět jsme tak mohli
např. Divadlo Na cestě z Liberce s představením O Plaváčkovi, TEArTR RAJDO z Mlázov s Karkulkou
červenou, Divadlo jednoho Edy nebo Čmukaře z Turnova s představením Kašpárek chodí pěšky,
v Roškopově potom koncert kapely Bongo Bombarďák. Celkem vidělo všechna představení kolem 250
diváků. Za spolupráci děkujeme Masarykově základní škole a spolku Open Art.
KK
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Letní dílny pro děti a mládež Roškopov letos počtrnácté
Ve dnech 26. 6. – 1. 8. 2015 již počtrnácté proběhly letní tvůrčí dílny pro děti a
mládež v Roškopově, které pořádá spolek OPEN ART.
I letos si děti mohly vyzkoušet různé volnočasové aktivity pod vedením zkušených lektorů – profesionálních umělců i
nadšených amatérů. V rámci filmové dílny mohly například proniknout do tajů,
technologií a postupů filmové tvorby a
samy se pokusily ztvárnit zvolené téma
do krátkých skečů, reportáží, trikových
scén a mnoha jiných audiovizuálních
žánrů.
Tento rok potřetí byla dětem a rodičům
nabídnuta možnost účastnit se letních
dílen i ve formě tzv. příměstského tábora.
V budoucnu hodláme tuto možnost dále
nabízet; věříme, že tak oslovíme více dětí
z nejbližšího okolí.

Kromě samotného tvůrčího procesu se
snažíme děti zapojit i do sdílení a výměny zkušeností s ostatními účastníky
- je zajímavé sledovat, jak děti reagují
na nové podněty spojené se setkáním s
lidmi s jiným kulturním pozadím – např.
japonským loutkohercem Nori Sawou,
nebo při setkání s dětmi, které dlouhodobě žijí s rodiči v zahraničí (Itálie, Irsko,
Čína). Tento vzájemný dialog, schopnost
argumentace a hledání kompromisů, je
v současné době potřeba nejen v rámci
uměleckého tvoření.
Za podporu děkujeme Obecnímu úřadu Stará Paka, Krajskému úřadu KHK,
Ministerstvu kultury a všem dobrovolníkům, kteří se práci s dětmi ve svém volném čase věnují.
Za Open Art Mgr. Kateřina Krejčová

Prázdninová
divadelní dílna
pro dospělé
v Roškopově

Sochaři v Roškopově již posedmé
Advent se blíží
Ne nebojte se, ještě máte spoustu času,
než nás všechny postihne předvánoční horečka. Ale z toho důvodu, že další
číslo Podhoranu vyjde až v lednu, bych
Vás ráda upozornila na to, co se chystá ke
konci roku. Vloni jsme poprvé připravili
akci Rozsvěcení vánočního stromečku a
byli jsme mile překvapeni, jakou odezvu
to vyvolalo. Proto jsme se snažili, aby to
letošní předvánoční setkání nebylo tak
amatérské. Zapište si tedy do kalendáře
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– 27. 11. 2015 – pátek před 1. adventní
nedělí, pravděpodobně od 17 hodin se
sejdeme tentokrát na terase a v přilehlém
okolí Masarykovy základní školy ve Staré Pace. Přineste si s sebou svíčku nebo
lampionek, abychom si posvítili na cestu
/po kulturním programu/ k ozdobenému
stromečku a společně pak zažili vyvrcholení oslavy – rozsvěcení stromečku.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

H. Hylmarová

Krajina Podkrkonoší kolem Roškopova u Staré Paky byla tradičním tématem Sochařského - řezbářského sympozia, konaného za podpory KÚ KHK a Obecního úřadu
Stará Paka letos již posedmé. I tentokrát šlo o reakci na specifika konkrétních míst.
Charakter terénu, rytmus střídání zemědělské půdy, lesa, louky, typická barevnost
oranice, intimita zákoutí i otevření do volného prostoru byly inspirací pro různorodé
zásahy do daného prostředí.
Sympozium se letos uskutečnilo ve dnech 25. 7. - 1. 8. 2015 v areálu AVZO Roškopov
a bylo zakončeno vernisáží v sobotu 1. 8. v 17.00. Ta proběhla formou prohlídky všech
objektů a instalací s komentáři autorů a odborného garanta projektu MgA. Josefa
Šafaříka PhD. Celá akce byla doprovázena řadou diskusí autorů s odbornou i laickou
veřejností a byla zakončena večerní projekcí Josefa Šafaříka „Horizonty“, promítanou
na instalaci prof. Mariana Karla.
Poprvé se Sympozia zúčastnili vybraní studenti Ústavu průmyslového designu Fakulty architektury ČVUT v Praze, kteří vytvořili instalace v citlivém vztahu k přírodě. Na
uměleckých intervencích do krajiny pracovali Nikola Mikulecká, Juraj Kusy, Patrik
Adamec a MgA. Adéla Bébarová. Sympozium pořádá Open Art, spolek pro podporu
kulturních aktivit. Za Open Art Mgr. Kateřina Krejčová

Premiérově letos v rámci Letních
dílen v Roškopově proběhla i divadelní dílna pro dospělé pod vedením
herců Divadla DNO Jiřího Jelínka a
Matěje Pospíšila.
Účastníci se během krátké doby snažili nejen vzájemně se poznat, ale i
vyrobit loutky a rekvizity z předmětů
nalezených na roškopovském šrotovišti. Zároveň secvičili představení
o konci světa „NOE aneb Než se
chovat jako dobytek, je lepší chovat
dobytek“ :-)
Jak se jim to podařilo, o tom se mohli přesvědčit návštěvníci několika
představení, se kterými herci následně tři dny kočovali po blízkém
i vzdálenějším okolí. Vystoupení v
Jilemnici a Jičíně mělo takový ohlas,
že se dostalo i na titulní stranu Jičínského deníku ;-) Účastníci si odvezli
řadu nových divadelních zkušeností, diváci, kteří dorazili nebo třeba
šli jen náhodně kolem, se pobavili
a celá akce snad přispěla k oživení
letní prázdninové atmosféry v naší
obci. Za spolupráci děkujeme Petře Tomešové za pomoc s organizací
(zapůjčení vozu a koně).
Za Open
Art Mgr. Kateřina Krejčová

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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DŮCHODCI - NOVOPACKÁ ORGANIZACE V JANSKÝCH LÁZNÍCH
13. – 27. ČERVNA
Pobyt v Janských Lázních byl rozdělen na 2 turnusy, pro 15 a pro 20 účastníků, a to podle požadavku rehabilitačních pracovníků
a dle rozpisu bazénu.
Vše proběhlo v naprosté pohodě, jen počasí se nedá naplánovat – na začátku vedra, trochu deště a nakonec zima.
Velké poděkování patří paní vedoucí Janě Janečkové, všichni účastníci byli nadmíru spokojeni a vyjádřili to slovy básníka:
B. Hamáček
Divíme se, jak čas letí,
je tu opět červen.
Těšíme se jako děti,
že se zase sejdem.

V Siréně jsme jako doma,
dobře to tu známe.
Že nás tady rádi vidí,
z toho radost máme.

Že jsme parta dobrých lidí,
všem je dobře známé.
Žádný z nás už není mladík,
rádi se však máme.

Janské Lázně máme rádi,
přináší nám zdraví
a ty naše neduhy
na čas zase spraví.

Horský vzduch nám dělá dobře,
to my všichni víme.
A proto sem pravidelně
tak rádi jezdíme.

Důchodci – Novopacká organizace – na
rekreaci Lenoch v Rokytnici n. Jizerou

Ve dnech 23. – 30. srpna se novopačtí
důchodci již po jedenácté zúčastnili týdenního pobytu na kouzelné dovolené
v penzionu Lenoch. Když se sejde dobrá parta lidí a překrásné počasí, zůstane
všem účastníkům nádherná vzpomínka
na pohodový a bezstarostný týden. Vše
proběhlo podle připraveného plánu, ke
spokojenosti všech účastníků. Denně
jsme absolvovali zájezdy po okolí, byl
zajištěn celodenní přístup do krytého
bazénu – patnáctý horský léčivý pramen.
Prostě vše O.K.

Zdravice účastníků

Za ta léta, co se známe, vždycky se tu krásně máme
a rádi se sem vracíváme,
i když jenom jednou za rok máme na to nárok.
Však čas rychle letí a my se těšíme jak děti
na ty, co se o nás starají tak krásně,
že se dají skládat i básně.
Krásně to začalo, krásně to končí
a pačtí důchodci se s vámi loučí.

			

Díky, díky vám, díky za ten flám.

SPORT
Volejbalový turnaj v Ústí
TJ ČUS Ústí u Staré Paky oddíl volejbalu,
uspořádala v sobotu 5. září volejbalový
turnaj. Počasí bylo slunečné, a tak všech
osm družstev volejbalistů mohlo ukázat
své nadšení pro hru.
Děkujeme sponzorům, kteří přispěli svými dary na odměny všem sportovcům.
Jedná se o sponzory: Obecní úřad Stará
Paka, Lohmann & Rauscher, Ing. Pavel
Červený, Eva Řehořová z Ústí, Tropico
Roztoky, Papír - knihy Nová Paka, Lékárna Rokytka Nová Paka, Lékárna U
Zlaté číše Nová Paka, Bělská masna Stará
Paka, Jespo obal s.r.o. Stará Paka, Pecharovi Zápřičnice, Pivovar Nová Paka, Staropacká sokolovna, Licon-cz Nová PakaÚstí, Oříškový ráj Nová Paka.
A jak dopadly výsledky turnaje?
1. Madagaskar, 2. Bůčci. 3. Sebranka. 4.
Ústí, 5. Nová Paka, 6. Valteřice, 7. Polepšovna, 8. TK Sokol Roškopov.
MISS turnaje se stala Katka Červinková
Nejužitečnější hráč - Jirka Vlk
Nejlepší hráčka - Daniela Bartoňová
Nejlepší hráč - Honza Sál
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Po celou dobu turnaje bylo zajištěno občerstvení a všechny nás potěšilo, že se
turnaj vydařil. Děkujeme všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci turnaje.

Zprávy z oddílu
stolního tenisu
Mistrovské soutěže 2015/2016 již začínají koncem září a začátkem října (jičínský
region).
Bylo přihlášeno celkem 5 družstev, z
toho čtyři družstva dospělých a jedno
dorostenecké.
Aktuální novinka je rozšíření kádru Amužstva o okresního hráče č. 1 - Pavla
Kohouta z Jičína.
Posílené A-mužstvo startuje v divizi královéhradeckého regionu a bude chtít jako
každoročně atakovat nejvyšší příčky.
B-mužstvu se nepodařilo v uplynulé sezóně udržet krajskou soutěž a o návrat
bude bojovat v jičínském regionálním
přeboru 1. třídy.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Oddíl lyžování pořádal v sobotu 29. 8. 2015 další z tradičních
letních „vejšlapů”
Letošní ročník 2015 nás zavedl opět do
blízkého okolí. Nebylo to však jako v
loňském roce do Lázní Bělohradu, ale o
kousek dál a trochu víc na západ. Letos
jsme vyjeli vlakem do Libuně v Českém
ráji a „po svejch” pak pokračovali domů
do Staré Paky.
V sobotu ráno se nás na staropackém
nádraží sešlo osm. Nastoupili jsme do
vlaku a v 8:33 odjeli přes Lomnici nad
Popelkou do Libuně. Tam jsme dorazili
dle jízdního řádu v 9:16 hodin.
Po vystoupení z vlaku a povinné společné fotografii jsme se vydali na pouť. Protože libuňské nádraží je na druhé straně
obce, museli jsme nejdříve po žluté turistické značce projít Libuní a pak jsme po
stejné značce zamířili směr osada Svatý
Petr. Prošli jsme osadou Svatý Petr a začali jsme stoupat k osadě Morcínov nad
obcí Košov. Prošli jsme kolem golfového
hřiště a u trafostanice nad Košovem jsme
odbočili vpravo a sestupovali Košovem k
hostinci u hlavní silnice. Cestou jsme ještě odbočili a navštívili pramen Cidliny.
V hospodě na Košově jsme se stavili na
oběd a prodiskutovali další postup. Po
zalití oběda zrzavým mokem jsme vyrazili po červené turistické značce směr
Tábor.
Na Táboře (678 m n. m.) jsme se nezdržovali, rozhlednu jsme si prohlédli jen
ze země a pokračovali jsme přes obec

Chlum do obce Ploužnice. Zde jsme se
krátce zastavili na jedno pivko a hned
pokračovali k Syřenovu. V hostinci Klepanda v Syřenově jsme se opět zastavili
na pivko a trochu si odfoukli.
Z Klepandy nás čekala už jen cesta přes
Kumburk a Brdo do Staré Paky. Čas jsme
měli pěkný, tak jsme Kumburk obešli zleva velkým obloukem nad obcí Krsmol a
vyšli až u skalky pod Kumburkem.
Poslední část byla již klasická po zelené

turistické značce přes Brdo a Panenku
Marii nad staropackým letištěm do Staré
Paky.
Závěrečné zhodnocení jsme provedli ve
Staropacké sokolovně. Probrali jsme ušlé
kilometry a rozešli se k domovům.
Počasí nám přálo celou cestu, a protože
jsme dodrželi původně naplánovanou
trasu, tak tomu odpovídala i její délka
necelých 21 km.

C-mužstvo bude reprezentovat v jičínském regionálním přeboru 2. třídy.
D-mužstvo se představí v jičínském regionálním přeboru 4B. třídy.
V kategorii mládeže startují dorostenci v
jičínském regionálním přeboru.
O víkendu 4. - 5. 9. se v jičínském sportovním areálu uskutečnilo jubilejní 50.
mistrovství České Republiky tělesně postižených sportovců ve stolním tenisu
družstev a jednotlivců. Jičínský tým zde
výborně reprezentoval Martin Budina
(jinak hráč staropackého oddílu) a skončil ve své skupině na druhém místě. Gratulujeme!
S dalšími novinkami a aktualitami o dění
v našem oddílu Vás budeme průběžně
informovat.
Průběžné výsledky tabulky najdete na
webu: http://stis.ping-pong.cz nebo v
Jičínském deníku.
Navštivte i webové stránky našeho oddílu http://pinec-starapaka.webnode.cz
Za oddíl stolního tenisu
		 Petr Dlabola

Všem účastníkům Vejšlapu 2015 velice děkuji za jejich podporu naší
akce a těším se, až se budeme moci spolu opět projít.
Václav Šeps

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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fotosloupek

Tradiční pochod s rodiči

Návštěva v o.s. Život bez bariér

Volejbalový turnaj

Zdravá strava v MŠ

Děti v MŠ

Senioři před hotelem

MUDr. Vratislav Čermák zachytil objektivem opravdového krasavce

Tři bratři u napajedla
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