čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 2 – duben 2016

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 9. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 25. 2. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 9. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka
zúžený v bodě 14) smlouvy o podbod písmeno b/.
2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 9.
veřejného zasedání pana Ing. Pavla
Červeného.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení pan Petr Fejfar a pan Mgr. Pavel
Antoš.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z
8. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Stará Paka.
5) schvaluje rozpočtové opatření č. 1
obce Stará Paka na rok 2016.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní
Termín: průběžně
6) schvaluje odpisový plán dlouhodobého majetku obce Stará Paka pro
rok 2016.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
7) schvaluje stanovení způsobu odepisování předaného dlouhodobého
majetku obcí Stará Paka příspěvkové organizaci MŠ Stará Paka, tj. přírodní hřiště „Zahrada pohádkových
skřítků“ pořízeného z dotace.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní, účetní
Termín: průběžně
8) schvaluje odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Stará Paka
počínaje od 1. 3. 2016.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 3. 2016
9) schvaluje starostu Josefa Dlabolu
jako delegáta na valnou hromadu
společnosti V.O.S. Jičín a.s., která se
koná dne 8. 6. 2016.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
10) bere na vědomí plnění rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka za
rok 2015.
11) schvaluje návrh rozpočtu sociálního
fondu obce Stará Paka na rok 2016.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
12) schvaluje účetní závěrku Masarykovy zákl. školy St. Paka k 31. 12. 2015.
Zodpovídá: řed. ZŠ. Termín: průběžně
13) schvaluje výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2015 ve výši 125
848,95 Kč s tím, že částka ve výši 85
848,95 Kč bude převedena do rezervního fondu a částka ve výši 40 000,Kč bude převedena do fondu odměn.
Zodpovídá: řed. ZŠ. Termín: průběžně
14) schvaluje změnu odpisového plánu
Masarykovy ZŠ pro rok 2016 z důvodu pořízení interaktivní tabule. Roční odpis. plán je navýšen o 6 504,- Kč.
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Zodpovídá: řed. ZŠ Termín: průběžně
15) schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku Masarykově ZŠ o 6 504,- Kč
z důvodu zvýšení ročních odpisů po
zakoupení interaktivní tabule.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní.
Termín: průběžně
16) schvaluje dodatek č. 8 ke zřizovací
listině Masarykovy základní školy.
Zodpovídá: ZO, ředitel ZŠ.
Termín: průběžně
17) schvaluje účetní závěrku Mateřské
školy Stará Paka k 31. 12. 2015.
Zodpovídá: ředitelka ZŠ.
Termín: průběžně
18) schvaluje hospodaření MŠ St. Paka za
rok 2015 ve výši 6033,20 Kč s tím, že
částka ve výši 2 002,24 Kč bude převedena do rezerv. fondu a částka ve výši
4030,96 Kč bude převedena do fondu
odměn.
Zodpovídá: ředitelka ZŠ.
Termín: průběžně
19) schvaluje odpisový plán Mateřské
školy Stará Paka pro rok 2016.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní, ředitelka
MŠ. Termín: průběžně
20) schvaluje čerpání finančních prostředků z investičního fondu ve výši
32 307,- Kč na výměnu tepl. výměníku v klimatizaci kuchyně MŠ
Zodpovídá: ředitelka ZŠ.
Termín: průběžně
21) schvaluje výši finančních příspěvků
organizacím a spolkům na základě
jejich žádostí na rok 2016:
Svaz důchodců ČR
10 000,- Kč
Život bez bariér, z.ú.
0,- Kč
TJ Sokol Ústí
15 000,- Kč
ZO ČZS Stará Paka
(zahrádkáři)
5 380,- Kč
Oblastní Charita Jičín
15 000,- Kč
Sportem proti bariérám
(osobní asistence)
15 000,- Kč
Sportem proti bariérám
(sportovní aktivity)
10 000,- Kč
Český kynologický svaz
Stará Paka ZKO 304
10 000,- Kč
SDH Stará Paka
12 000,- Kč
SDH Roškopov
5 000,- Kč
Open Art - sochař. symp.
0,- Kč
Open Art - letní dílny
25 000,- Kč
TJ Sokol Stará Paka
170 000,- Kč
AVZO Roškopov
10 000,- Kč
TJ Sokol Roškopov
25 000,- Kč
Klub biatlonu Roškopov
10 000,- Kč
Zodpovídá: ZO, účetní. Termín: 31.
3. 2016
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22) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Svazem důchodců ČR o.s. o
poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok
2016 ve výši 10 000,- Kč na kulturní
akce, významná životní výročí a zaplacení části energií.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
23) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a TJ Sokol Ústí u Staré Paky o
poskytnutí příspěvku z prostředků
rozpočtu obce Stará Paka na rok 2016
ve výši 15 000,- Kč na provoz a údržbu sportovního hřiště a na pořádání
sportovních a společenských akcí.
Zodpovídá: starosta, účetní
Termín: 31. 3. 2016
24) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a ZO Českého zahrádkářského
svazu Stará Paka o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce
Stará Paka na rok 2016 ve výši 5 380,Kč na biologickou ochranu rostlin v
areálu zahrádkářské kolonie.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
25) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Oblastní charitou Jičín o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2016
ve výši 15 000,- Kč na částečné krytí
provozních nákladů Nízkoprahového klubu pro děti a mládež.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
26) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Sportem proti bariérám, z.s.
o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok
2016 ve výši 15 000,- Kč na sociální
službu – osobní asistenci.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
27) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Sportem proti bariérám, z.s.
o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok
2016 ve výši 10 000,- Kč na sportovní
aktivity členů.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
28) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Českým kynologickým svazem ZKO 304 Stará Paka o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2016 ve
výši 10 000,- Kč na úpravu cvičební
plochy, opravu budovy, překážek a
úpravu kuchyňky.

www.starapaka.cz

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
29) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a SDH Stará Paka o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu
obce Stará Paka na rok 2016 ve výši
12 000,- Kč na kulturní činnost, společenské akce pro veřejnost, účast na
soutěžích v požárním sportu a na
konzervaci praporu SDH.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
30) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a SDH Roškopov o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu
obce Stará Paka na rok 2016 ve výši
5 000,- Kč na nákup nerezové lorny
pro potřeby hasičských akcí.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
31) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a OPEN ART, z.s. Roškopov
o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok
2016 ve výši 25 000,- Kč na letní dílny pro děti a mládež v Roškopově.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
32) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a TJ Sokol Stará Paka o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2016 ve
výši 170 000,- Kč na sportovní činnost všech oddílů – úhrada energií,
cestovní náklady, startovné, nákup
dresů, údržba fotbalového hřiště a
sportovních soustředění.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
33) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a AVZO Roškopov o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu
obce Stará Paka na rok 2016 ve výši
10 000,- Kč na činnost sdružení.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
34) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a TJ Sokol Roškopov o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2016 ve
výši 25 000,- Kč na činnost oddílu
stolního tenisu, činnost TJ a činnost
ASPV.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
35) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará
Paka a Klubem biatlonu Roškopov
o poskytnutí příspěvku z prostředků rozpočtu obce Stará Paka na rok
2016 ve výši 10 000,- Kč na nákup
vzduchovek, nábojů a sportovní činnost klubu.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
36) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará

Paka a ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene – služebnosti
– zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy nn na pozemcích
parc.č.
st. 201/6 a poz. parc.
č. 1515 v k.ú. Stará Paka za jednorázovou náhradu ve výši 12 100,- Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2016
37) schvaluje rozpočtový výhled obce
Stará Paka na roky 2017 - 2019.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
38) schvaluje prodej pozemků parc. č.
242, 123 m2, ostatní plocha/neplodná půda a parc. č. 1393/3, 163 m2,
ostatní plocha/ostatní komunikace
oba v k. ú. Stará Paka, paní Renatě
Chmelíkové za odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
39) bere na vědomí informaci pana starosty o podniknuvších krocích obce
St. Paka k podání žádosti o dotaci na
Min. zemědělství ČR na opravu havarijní části hřbitovní zdi a schodů
katolického hřbitova v rámci programu Udržování a obnova kulturního
dědictví, údržba a obnova stávajících
kulturních prvků venkovské krajiny.
40) bere na vědomí informaci pana starosty o podané žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj na
akci „Rekonstrukce hřiště v ul. Jaromíra Brože“ z programu Podpora
obnovy a rozvoje venkova podtitulu
„Podpora zapojení dětí a mládeže do
komunitního života v obci“.
41) bere na vědomí informaci pana starosty o podané žádosti na stavební
úřad ve Staré Pace o vydání územního rozhodnutí na akci „Rozšíření
kanalizace pod Hřebčínem“ ve Staré
Pace a přípravě podkladů k vypsání
poptávkového řízení na tuto stavbu.
42) bere na vědomí informaci pana starosty o přípravě a zajištění projektové dokumentace na stavbu „Rekonstrukce VO v ul. Jaromíra Brože“ k
budoucímu vypsání poptávkového
řízení k této akci.
43) bere na vědomí informaci pana starosty o přípravě dokumentace k
budoucímu vypsání poptávkového
řízení na akci „Rekonstrukce povrchu hřiště na minikopanou VSH Sokolák“ ve Staré Pace.
44) bere na vědomí informaci pana starosty o přípravě dokumentace k budoucímu vypsání poptávkového řízení na akci „Zpevnění břehu Olešky
Roškopov“.
45) bere na vědomí informaci pana starosty o přípravě dokumentace k
budoucímu vypsání poptávkového
řízení na akci „Výměna vozovkového

souvrství komunikace do Myší díry
Roškopov“.
46) bere na vědomí informaci pana starosty o zadání studie na přístavbu
hasičské zbrojnice ve Staré Pace k
možnému budoucímu podání žádosti o dotaci na přístavbu v rámci
programu „Dotace pro jednotky
SDH obcí“ na rok 2017, podprogramu „stavba požární zbrojnice“.
47) bere na vědomí informaci pana starosty o přípravě prostoru k odvozu
materiálu z pozemku parc. č. 1046/1,
k. ú. Stará Paka z lokality „Záduška“.
Materiál zde byl navozen do cca roku
1990 občany Staré Paky. Materiál je
třeba odvézt a přizpůsobit pozemek
k údržbě či k možnému budoucímu
prodeji části pozemku.
48) schvaluje plán činnosti obce Stará
Paka na rok 2016.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
49) bere na vědomí dotaz p. L. Frýby na
kácení stromů v Karlově.
50) bere na vědomí upozornění p. L.
Frýby na špatný stav komunikace v
Roškopově - u Agrochovu a.s. a žádost o opravu této komunikace.
51) bere na vědomí žádost pana L. Frýby
na umístění lampy veřejného osvětlení v Roškopově – pod Suchardovými.
52) bere na vědomí žádost p. Kudrnovského o rozšíření veřejného osvětlení
v Roškopově.
53) bere na vědomí připomínku p. Petra
Fejfara na špatný stav (neustálé vypadávání) veřejného osvětlení v Ústí.
54) bere na vědomí dotaz p. Žantovského na předpokládanou výši rozpočtu
na výstavbu kanalizace „Hřebčín“ ve
Staré Pace.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

Mateřská škola, Stará Paka
zve všechny zájemce na

DEN OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ,
který se bude konat ve středu
11. května od 8.30 do 11.30 hod.
a od 14.00 do 16.00 hod.

Přijďte si prohlédnout prostory mateřské školy, a můžete se zapojit také
do činností s dětmi.
Těšíme se na Vás.
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Stará Paka v Novinách Jičínska
Podemletý břeh Olešky potřebuje zpevnit
Roškopov – Zpevnění podemletého břehu říčky Olešky si do plánu nejbližších akcí zařadila obec Stará Paka, pod jejíž správu
spadá i Roškopov. Břeh v délce asi sto padesáti metrů, na který bezprostředně navazuje obecní cesta k šesti rodinným domům,
zde byl narušen už během povodní v roce 2013.
„Stav jsme tenkrát napravili a povrch
zpevnili inertním materiálem. Během
dvou let, které od povodně uplynuly, se
ale hladina Olešky znovu vzedmula už asi
pětkrát a břeh je znovu podemletý. Obáváme se, že by při větší vodě mohlo dojít k
jeho utržení včetně přístupové komunikace,“ přiblížil problém staropacký starosta
Josef Dlabola a dodal, že původně požá-

dal o vyřešení problému společnost Povodí Labe. Ta však investovat do zajištění
břehu odmítla s tím, že podle zákona o
vodách se o nezpevněný břeh musí postarat vlastník sousední nemovitosti – a
tím je v tomto případě obec Stará Paka.
„V současné době vyhotovujeme jednoduchou projektovou dokumentaci,“ informoval Josef Dlabola.

Hřiště ve Staré Pace
bude podle obrázků dětí
Stará Paka – Na stávající nevyužívané hřiště, které na obecním pozemku asi před
deseti lety svépomocí vybudoval místní Sokol, by se mohl vrátit život. Obec uvažuje
o tom, že by zde po dohodě se Sokoly vybudovala moderní dětské hřiště.
Prostor v ulici Jaromíra Brože, který přiléhá k travnatému fotbalovému hřišti, původně sloužil fotbalistům jako tréninková plocha. Bohužel už nesplňuje potřebné standardy, ve špatném stavu jsou jak povrchy, tak podloží. Rekonstrukci ale obec nezamýšlí, protože modernější sportoviště už má vybudované v jiné části obce.
Tam se kromě hřiště s akátovými herními prvky pro nejmenší děti nachází i hřiště
na minikopanou s umělým povrchem, dále tenisový antukový kurt, kurt na plážový volejbal a víceúčelový kurt
s umělým povrchem na tenis,
nohejbal, košíkovou a volejbal. V areálu je i budova se
sociálním zázemím, šatnami
a dvěma menšími místnostmi
s kuchyňkou. O tento areál se
obec celoročně stará prostřednictvím svého správce.
„Dvě hřiště na minikopanou v
obci nepotřebujeme. Zpevněnou
plochu, na které trénovali naši
fotbalisté, ale rušit nechceme.
Dá se s ní pracovat a pro dětské
hřiště je ideální. Rodiče s dětmi z horní části Staré Paky a lokality bývalých továrních
bytů, tzv. Kasáren, nové hřiště určitě přivítají,“ vysvětluje starosta Josef Dlabola.
Obec už má podanou žádost o dotaci z programu podpory obnovy rozvoje venkova
z ministerstva pro místní rozvoj. Do přípravy podkladů se zapojily i děti z místní
mateřské školy, které své představy o tom, jak by mělo nové hřiště vypadat, nakreslily,
a jejich obrázky byly připojeny k žádosti. Spoluúčast dětí byla přímo jednou z podmínek dotačního programu, jehož podtitulem je „zapojení dětí a mládeže do komunitního života obce“.
Hlavním záměrem je vybudovat příjemný odpočinkový prostor. Hřiště je pojato v
kombinaci kovu a dřeva. Mělo by to být doplněné o zeleň, lavičky a samozřejmě i
herní prvky pro děti. Chybět by nemělo pískoviště, herní sestava se skluzavkou, vahadlová houpačka a tři houpačky pružinové. Zajímavým zpestřením má být skulptura medvěda v centru hřiště a labyrint s devíti zvukovými nášlapnými prvky. „Když
dítě šlápne na tento prvek, ozve se melodie zvonkohry. Labyrint bude řešen živým plotem. Zeleň má v návrhu zásadní místo,“ přiblížil projekt Josef Dlabola.
Náklady na vybudování hřiště vycházejí na více než milion korun, přičemž dotace
může být přidělena v maximální výši 400 tisíc. Na dofinancování počítá obec se svým
podílem. Realizace projektu je závislá na tom, zda obec uspěje s žádostí o dotaci.
Převzato z Novin Jičínska
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„Je potřeba, abychom měli pro výdaj z našeho rozpočtu všechny podklady. Ohledně
věcného břemene na stavbu se musí vyjádřit i společnost Povodí Labe,“ dodal starosta.
Poptávkové řízení by mělo v ideálním
případě proběhnout do konce května,
aby k realizaci akce mohlo dojít co nejdřív, nejlépe v průběhu letošního roku.
Náklady na zpevnění podemletého úseku břehu Olešky by měly vyjít zhruba na
tři čtvrtě milionu korun.
Autor: Věra Kociánová

Hlavní tah přes obec
bude opět omezen

Stará Paka – Po loňských náročných pracích spojených s výstavbou kanalizace
v lokalitě Letná, která stála více než 10
milionů korun, bude letos pro život obce
stěžejní vybudování další trasy – v lokalitě Pod Hřebčínem.
Stejně jako na Letné i zde práce zasáhnou hlavní tah přes obec, ulici Revoluční. Dopravní omezení, pokud vůbec nastanou, však nebudou pro průjezd Starou
Pakou tak paralyzující. „V současné chvíli
čekáme na stavební povolení a dokončujeme přípravu další dokumentace potřebné
pro zahájení stavby,“ říká starosta Josef
Dlabola. Délka splaškové i dešťové kanalizace v lokalitě Pod Hřebčínem bude
něco přes 250 metrů, přičemž splašková
kanalizace musí být dotažena do šachty
hlavního přivaděče čistírny odpadních
vod.
Staropacký starosta Josef Dlabola. „Tato
šachta je právě v hlavní komunikaci. Dotčena bude v asi šedesátimetrovém úseku,“ předpokládá Josef Dlabola s tím,
že v tomto případě bude ale zajištění
průjezdu jednodušší než vloni, kdy byla
kvůli výstavbě kanalizace na Letné tatáž silnice uzavřena v dolní části obce.
„Je možné, že úsek bude jedním pruhem
průjezdný. V případě, že by omezení bylo
větší, můžeme dopravu na dobu nezbytně nutnou odklonit po objížďkové trase
ulicemi U Splavu, Jaromíra Brože a Anny
Mlejnkové. Je ale pravda, že dotčené ulice
by objížďkou trpěly a obci by mohla přibýt práce s opravou poničených povrchů,“
uvědomuje si starosta.
pokračování na další straně

www.starapaka.cz

Zda a kdy k dopravnímu omezení na
hlavní silnici přes Starou Paku skutečně
dojde, zatím neví. Akce je totiž teprve ve
stádiu příprav pro vypsání poptávkového
řízení a pro žádost o dotaci.
Tu by chtěla obec získat z Královéhradeckého kraje. „Podle situace by k realizaci
mělo dojít buď letos v létě a na podzim,
v případě nepředvídaných komplikací až
v příštím roce,“ předpokládá Josef Dlabola.
Součástí výstavby kanalizace Pod Hřebčínem by bylo i položení vodovodního
řadu v délce 148 metrů, který by zásoboval stávající nemovitosti a v budoucnu
byl připraven pro další uživatele. Lokalita
je totiž určena územním plánem k budoucí výstavbě rodinných domků.
Převzato z Novin Jičínska

Přistavování kontejnerů na bioodpad.

Začíná jaro a s ním i práce okolo našich domů a na zahradách. Lidé se ptají: „Jak to
bude letos s přistavováním kontejnerů na bioodpad?“

Rozpis přistavení kontejnerů na bioodpad:
2. - 3. 4. 2016 – prodejna potravin Brdo a aut. zastávka Krsmol
9. - 10. 4. 2016 – parkoviště Autoservis Podzimek - Ústí
Od 21. 3. 2016 stabilně přistavený kontejner u garáží v ul. J. Brože a u kompostárny
ve Staré Pace, zde mohou občané odkládat bioodpad kdykoliv. Dále dle požadavků
občanů je možné kdykoliv po domluvě přistavit kontejner do různých lokalit např.
Letná, Zahrádky, Karlov. Je třeba, aby občané respektovali, co do bioodpadu patří a
nepatří. Jestliže se nalezne v kontejneru něco, co tam nepatří, do příslušné lokality již
nebude poskytnut.

Co patří mezi bioodpad

•
•
•
•
•
•
•

listí, tráva
zbytky rostlin: kořeny a listy zeleniny, květiny apod.
kousky větví i keřů (posekané, nastříhané,
prořezané nebo zpracované štěpkovačem)
spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů)
zbytky zeleniny a ovoce: okrajky z brambor, mrkve, kousky jablek apod.
čajové sáčky, kávová sedlina
skořápky z vajec

Co do bioodpadu nepatří
•
•
•
•

tekuté zbytky jídel
kosti, maso, uhynulá zvířata
biologicky nerozložitelné látky
jiné odpady
V. Hlostová - místostarosta

Vodohospodářská a obchodní společnost a.s.
Spouštíme nové služby pro zákazníky, mohou mít svůj zákaznický účet online
Vodohospodářská a obchodní společ- munikace s naším zákaznickým centnost a.s. pokračuje ve své vizi „být zá- rem.
kazníkům blíže“. Koncem roku spustila v Online systém pro zákazníky byl spuštestovací verzi tzv. zákaznický účet, který těn v ostré verzi začátkem února 2016
je nyní již přístupný z webu společnosti. na webu společnosti www.vosjicin.cz, a
Naši zákazníci se zde mohou zaregistro- to na hlavní straně v menu „Můj účet“.
vat a online spravovat své odběrné místo. Jedná se o zabezpečenou stránku, kde se
Mohou zde např. nahlásit stav vodomě- po registraci zákazník dostane k inforru nebo sledovat informace o fakturách. macím o svém odběrném místě a může
Účet také slouží jako další možnost ko- také online tento účet spravovat. Může

zde například nahlásit stav vodoměru,
což bylo dříve možné pouze emailem,
na zákaznické lince nebo na jednotlivých
střediscích. Vidí zde také všechny své
zaplacené či nezaplacené faktury a může
zde vznášet různé dotazy či požadavky k
odběrnému místu např. změny údajů o
odběrateli nebo odběrném místě, dotazy
k fakturám apod. „Před spuštěním jsme
využili tzv. testovací období, kdy bylo
nutné systém vyzkoušet. To probíhalo
už od konce roku. Systém je totiž napojený na náš zákaznický software, takže
jsme museli vyzkoušet, jak se budou data
párovat. Online zákaznický účet je servisem pro zákazníky, kteří chtějí mít informace o svém odběrném místě kdykoliv
24 hodin k dispozici online, v pohodlí svého domova. Jde o další krok, kdy
chceme vyjít našim zákazníkům vstříc a
zjednodušit jim komunikaci s námi,“ vysvětluje ředitel společnosti Ing. Richard
Smutný. Pro registraci je nutné vyplnit
číslo odběrného místa, číslo faktury a
email. Poté je zákazníkovi zasláno přístupové heslo doporučeně poštou na adresu
uvedenou v platné smlouvě. Novinkou
také je možnost zasílání elektronických
faktur emailem. „Pokud se na online
účtu zákazník zaregistruje, má možnost
nechat si zasílat faktury ve formátu pdf
na zadaný email. Tímto naše společnost
šetří nejenom životní prostředí, ale také
finanční prostředky. I do budoucna totiž chceme více využívat komunikaci
elektronickou,“ dodává ředitel Richard
Smutný.
Bližší informace Vám podá:

Ing. Richard Smutný,
ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811
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Nová Paka
Vrchovinská 234

otevřeno
od 1. března

ŠKOLA
Valentýnský karneval
V pátek 12. února 2016 uspořádala 9. třída tradiční karneval.
Ten letošní ale vůbec tradiční nebyl! Jelikož na neděli (14. 2.)
připadl svátek svatého Valentýna, rozhodli jsme se uspořádat
karneval ve stylu svátku zamilovaných. Tělocvičnu jsme romanticky vyzdobili a nacvičili tanec na píseň z muzikálu Pomáda.
Kulturní program obohatily také mažoretky pod vedením p. uč.
Vrátilové a skupina dívek s tancem ve stylu aerobiku pod vedením p. uč. Fléglové. Přivítali jsme mnoho krásných masek, z
nichž nejlepší byly ohodnoceny malou sladkostí. Mnoho radosti udělala velmi bohatá tombola, téměř každý si odnášel hodnotný dárek. A pak už se tancovalo a tancovalo téměř do večera.
Myslíme si, že se námi připravený program povedl a všichni se
dobře bavili.				
								Deváťáci

Druháčci v knihovně

Březen je měsíc knihy, proto naši druháčci zašli obhlédnout tu spoustu knížek
uložených v regálech staropacké knihovny. Paní knihovnice Hana Hylmarová
pro ně nachystala bohatý program. Začalo se pohádkou, kterou jim přečetla, poté
následoval kvíz věnovaný též pohádkám.
Děti si tak mohly ověřit, jak dobře znají
naše klasické pohádky. Připomněli jsme
si také přicházející svátky jara. Z nachystaných knížek si každý jednu vybral a
paní knihovnice jim ji zapsala do nových
průkazů čtenářů. Děti se dohodly s paní
knihovnicí i se všemi knížkami, že je budou navštěvovat pravidelně a již teď se
těší na další návštěvu, která se uskuteční 15. dubna, tedy přesně za měsíc, jak
je stanoveno výpůjčním řádem. Snad si
najdou ke knížkám pěkný vztah, jejich
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čtenářské deníky se budou pěkně plnit
přečtenými knihami a později budou
knihovnu navštěvovat pravidelně a samy.
Zuzana Oborníková

Figurky ze skla
Naše škola dostala pro žáky 1. stupně
zajímavou nabídku přednášky a ukázky
výroby skleněných figurek. V úterý 15.
března se tedy žáci po jednotlivých třídách mohli seznámit s výrobou těchto
figurek. Od bývalé studentky Sklářské
školy v Železném Brodě slyšeli mnoho
zajímavých informací o sklářském písku,
sklárnách, pecích, pánvích a o dalších
odborných pojmech. Děti ale nejvíce
nadchla praktická ukázka výroby skleněných zvířátek. Dokonce někteří prvňáčci by prý chtěli školu v Železném Brodě
vystudovat a výrobu se naučit! Na závěr

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

všechny mile potěšilo, že si za vstupné
každý odnesl skleněné zvířátko domů. Je
dobře, že se žáci již od 1. třídy seznamují
s tak málo uznávaným řemeslem a bude
jen dobře, pokud k nám přijedou další
řemeslníci se svými ukázkami.
S. Stuchlíková
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Zápis do první třídy
Zápis dětí do první třídy proběhl v pátek
22. ledna. Děti přišly v doprovodu svých
rodičů, aby ukázaly, co všechno se již
naučily a zda mohou v září usednout do
školních lavic.
Letošní zápis byl v duchu čtyř ročních
období. Děti nejen počítaly, kreslily, zpívaly, zavazovaly tkaničky a ukazovaly, jak
umí stolovat, ale hlavně si s paní učitelkou povídaly o tom, jakou roční dobu
mají nejraději a co všechno dělají s rodiči ve volném čase. Vytvořily společnou
práci, při které rovněž využily znalosti o
tom, čím jsou jednotlivé části roku charakteristické. Většina dětí paní učitelky
mile překvapila a zadané úkoly úspěšně
splnila.
Věříme, že všichni strávili v naší škole
příjemné odpoledne.
Děti, kterým se ve škole líbilo, však ne-

musí čekat až do září, kdy se z nich stanou opravdoví školáci. Připravili jsme
pro ně v jarních měsících přípravný kurz
s názvem Předškoláček. Kurz je zaměřen na nácvik učebních návyků, sociálních dovedností potřebných pro úspěšné zapojení ve škole, nácvik sluchového
a zrakového vnímání a grafomotoriky.

Děti budou mít možnost se seznámit s
prostředím školy a trochu se naladit na
způsob práce ve škole.
První setkání již proběhlo a reakce dětí
byla velmi pozitivní. Snad jejich nadšení
vydrží a tento přípravný kurz bude dobrým počinem. O tom ale až někdy příště.
Mgr. Jitka Jírová

Lyžařský výcvik

V pondělí 14. března vyrazila skupina
třiadvaceti dětí a třech dospělých lyžařských nadšenců na chatu Elišku do Vítkovic v Krkonoších. Přestože zima letos
lyžování moc nepřála, vybrali si krásný
týden plný sluníčka. I sněhové podmínky na sjezdovce byly skvělé. To dokazuje
fotografie, kterou zde předkládáme jako
poslední zimní pozdrav.
Všichni si celý týden moc užili.

Návštěvníci vernisáže figurální keramiky Daniely Vítové zcela zaplnili knihovnu
Nejvýznamnější kulturní památkou ve
Staré Pace je roubená stará škola z roku
1799, která po celkové rekonstrukci dnes
slouží jako knihovna a zároveň jako výstavní prostory. Tentokráte poslední
únorové pondělí představila zde vernisáží svoji keramickou figurální tvorbu staropacká umělkyně Daniela Vítová. Obě
výstavní místnosti této krásné roubenky
zcela zaplnili návštěvníci ze Staré, ale i
Nové Paky.

V úvodním řečnickém vstupu bývalý
ředitel Střední školy gastronomie a služeb, Staropačák srdcem a současný novopacký místostarosta Milan Pospíšil,
řekl k protagonistce výstavy a její velice
zajímavé vystavované tvorbě: „Autorku
tohoto díla, které nás dnes zde obklopuje
a vzbuzuje v nás pocity krásna a obdivu,
znám již od dětství. S Danou nás spojuje
jedno společné pouto, jsme totiž oba, podobně jako řada z vás, Staropačáci. I když
nás život zavál mimo toto město, zůstalo
v nás regionální vlastenectví. Stará Paka

pro nás zůstane tím nejdůležitějším místem v našem životě, místem, které nás
ovlivnilo především po citové stránce.
Proto se sem velmi rádi vracíme.“ Když
se tento patriot vyznal ze své lásky ke
Staré Pace a přátelství k Daně Vítové,
dále pokračoval: „Proto, když mne Dana
oslovila k účasti na zahájení její výstavy,
neváhal jsem ani chvíli se svým souhlasem. Plně také chápu, že svou první a věřím, že zdaleka ne poslední, samostatnou
výstavu situovala právě
do Staré Paky.
Když jsem viděl první díla
Dany a pak
i následnou
tvorbu, kladl
jsem si otázku, kde se u ní
ten smysl pro
krásno a jeho
realizaci vzal a
co ho probudilo. Zpětně
musím konstatovat, což
mně mohou mnozí potvrdit, že Dana
vždy měla a má estetický smysl, který se
projevoval ve stylu oblékání a doplňků a
organizací jejího okolí a bydliště. A právě
tento estetický smysl musel být utvářen
a formován i krásným staropackým prostředím a okolím. A to, že její tvorba propukla s malým zpožděním, vůbec nevadí.
Všichni jsme rádi, že spatřila světlo světa
a pevně věříme, že není zdaleka u konce.
Závěrem musím přiznat, že při přemýšlení o tomto proslovu jsem měl na stole
na očích anděla, kterého mně Dana pro

ochranu zdraví vytvořila. Věř mi, Dano,
opravdu mi teď pomáhá. Děkujeme Ti za
to, že zde vystavuješ toto dílo, a tak vracíš
Staré Pace to, čím Tě bezpochyby příznivě ovlivnila.“
„První, co jsem vytvořila, byla Marie,
Josef a Jezulátko a dále betlém, to ze mě
padaly figury jedna za druhou. Byla jsem
tak plná, že to ze mne tryskalo. Nyní již
tvořím cíleně. Modelování hlíny si každý
může zkusit. Vyřezávat ze dřeva je složité, tam člověk udělá špatný tah a je to v
koncích. U modelování z hlíny, když se
to nepovede, tak se hlína splácá a jede se
znovu. Tvoření z hlíny je pro mne vzrušující zábava, když beztvará šedá hmota
ožívá. Potěší mě, když i vám výstava přinese trochu radosti do života“, zakončila
svůj vstup úspěšná protagonistka vernisáže.
Daniela Vítová je bývalá učitelka s
aprobací tělesná výchova - zeměpis, která
má za sebou více jak třicet let kantořiny
převážně na dnešní SŠGS. „Práce se studenty mě uspokojovala, přesto jsem toužila po hmatatelnějších, uchopitelnějších
výsledcích své práce. S blížícím se odchodem do důchodu jsem věděla, že chci
něco tvořit. Zkusila jsem několik kurzů a
až na kurzu keramiky mě nadchla hlína.
Přestože náplní kurzu byla užitná keramika, já jsem začala tvořit figury. Jsou to
již čtyři roky a já jsem nepřestala. Mezitím jsem odešla do důchodu a o využití
času bylo rozhodnuto“, svěřila se úspěšná
výtvarnice.
Zdařilou vernisáž obohatila dvěma
skladbami na příčnou flétnu Magdaléna
Pospíšilová.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

Míla Pour

7

www.starapaka.cz

KNIHOVNA
Březen vždy býval měsícem knihy. V současnosti je nazýván různě – měsíc internetu, čtenářů, … Ale nehledě na název,
jedná se vždy o to přilákat do knihovny
a ke knihám co nejvíce lidí a hlavně dětí.
Ve všech knihovnách je pro návštěvníky
připraveno mnoho akcí na podporu čtení a návštěv těchto institucí.
Ve Staré Pace jsem připravila besedy pro
1. a 2. třídu, knihovnu navštívily děti z
obou družin a děti z mateřské školy. Již
29. 2. jsme uskutečnili vernisáž figurální keramiky Daniely Vítové – viz článek
pana Poura. Výstava měla obrovský ohlas
a v knihovně se opravdu dveře „netrhly“.
Výstavu keramiky vystřídala Jarní výsta-

va ručních prací Staropačáků. Zase po
2 letech jsem chtěla vyzdvihnout práci
našich šikovných žen i mužů. A podařilo se! Sešlo se tu mnoho různorodých
technik a zajímavých výrobků. Je vidět,
že ne všichni tráví čas u televize a u internetu, ale zabývají se mnohem zajímavější, tvořivější činností. A je potěšující,
že přibývá mladých žen a dívek, které
věnují svůj čas ručním pracím. Takový
ručně vyrobený dárek nebo hračka určitě potěší mnohem více než dílo koupené. Vlastnoručně upletený svetr krásně
zahřeje a ručně ozdobená kraslice má
pro koledníka větší váhu než koupená v
supermarketu. Děkuji všem, které a kte-

ří se na výstavě podíleli. Velký dík patří
děvčatům Hamáčkovým za nainstalování a nazdobení výstavy.
V dubnu můžete v knihovně navštívit
výstavu ilustrací pana Jiřího Fixla a také
hned zkraje – 5. – 7. dubna přijede Boženka Machová a nabídne nové vzory bižuterie a korálků. Přijďte se podívat.
Začátkem loňského prosince jsem podávala za knihovnu grant na nové počítačové vybavení a knihovnický program.
Grant dopadl úspěšně, a tak bude možné v průběhu jara nebo léta modernizovat knihovní systém, zjednodušit práci
knihovnice a zpřístupnit knihovní fond
čtenářům i na webu.

ŠKOLKA
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

ve čtvrtek 26. května 2016 od 8 do 16 hodin
rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou

- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o
dítě v pěstounské péči
- potvrzení o očkování dítěte potvrzené lékařem (lze dát vyplnit přímo
do přihlášky)
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením)
- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování)
Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku 3 let ve školním roce
2016/2017. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit s ředitelkou školy na termínu náhradním.
(tel. 493 798 291).
Přihlášku k zápisu lze stáhnout z webových stránek školy (www.msstarapaka) nebo
si vyzvednout přímo v mateřské škole před zápisem.
Mateřská škola nabízí 3 třídy s celodenním provozem, saunu pro děti, zahradu v
přírodním stylu. Jako doplňkové aktivity nabízíme angličtinu, environmentální výchovu- např. péče o zvířata v teráriu a ryby v akváriu, pěvecký sboreček, prevenci
poruch řeči, kurzy plavání, sportovní, lyžařskou školičku, účast na projektech Bezpečná školka a Saunováčcci, společné akce s rodiči- vystoupení dětí, výtvarné dílny,
výlety atd. atd. - více na webových stránkách školy.
Ve Staré Pace dne 28. 1. 2016
Lenka Typltová, ředitelka mateřské školy
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Ledové království
v Beruškách

Měsíc leden se nesl v Beruškové třídě ve
znamení oblíbené kreslené pohádky Ledové království.
V úterý 19. ledna vypadal den v naší
třídě trochu jinak než obvykle. Třída se
zaplnila zástupem princezen Ann, Elz,
sněhuláků Olafů, princů a sobů. To vše
proto, že se konal oblíbený karneval, na
kterém se děti mohly na chvilku stát svou
oblíbenou postavou.
Odeta Pilařová

Lyžařská školička

Poslední lednový týden byl pro některé
děti zcela výjimečným, jiným než běžné
týdny strávené ve školce.
Každý den jsme vyráželi do Nové Paky
do areálu Máchovka na lyžařský kurz.
Zájem o něj byl veliký, a tak jsme měli 23
malých lyžařů.
Někteří už měli s lyžováním zkušenosti
a jezdili na velké sjezdovce. Ostatní děti
se učily na malém kopečku a nahoru je
vozil pás krásně lemovaný pohádkovými
postavičkami.
Na konci týdne se na pokroky svých malých lyžařů přijeli podívat i rodiče.
Na závěr kurzu všechny děti sjely z půlky velké sjezdovky a domů si odnášely
na památku malý dárek a diplom. Naše
poděkování patří instruktorům, kteří se
dětem věnovali.
Kobrová Jiřina

www.starapaka.cz

Karneval ve Sluníčkách

Masopustní čas jsme ve třídě
Sluníček oslavili karnevalem.

zvy jednotlivých modelů poznávaly.
Třídní karnevalové dopoledne jsme si
společně moc užili. Na památku si děti
odnesly malý dárek z pokladu, který si
našly v prostorách Mateřské školy.

Děti si spolu s rodiči připravili moc krásné masky a tak s námi tančili, soutěžili,
zpívali pirát, několik čarodějnic, víly,
princezny, kočička, želva Ninja, policisté,
šerif, Batman a spousta dalších dokonalých převleků.
Krásné masky se jednotlivě představily na promenádě ve třídě, kdy děti ná-

Dne 15. března 2016 se sešlo 136 seniorů
Regionální organizace svazu důchodců
Novopacka vyslechnout si zprávu o činnosti za uplynulý rok, plán na rok 2016 a
projednat stanovy Svazu důchodců ČR.
Zprávu o činnosti přednesl předseda Bohumír Hamáček. Výbor připravil pro 347
svých členů širokou nabídku různých aktivit.
Pro zlepšení fyzické kondice a zdraví
byly opětovně zorganizovány dva turnusy rekondičního pobytu v Janských
Lázních a týdenní rekreace na lenochu v
Rokytnici nad Jizerou. V rámci sedmi zájezdů do Polska navštívili naši důchodci
solnou jeskyni. Aktivně se zúčastnili také
zimních a letních krajských sportovních
her, kde vždy vybojovali několik medailí.
Velkému zájmu se těšily zájezdy na výstavy do Litoměřic, Lysé nad Labem a
dva tajné výlety. Na prvním absolvovali
senioři turistický výlet do Krkonoš s cílem vyjet lanovkou až na Sněžku. Díky
větrnému počasí však zdolalo naši nej-

A nakonec - Diplom za krásnou masku,
který si sami vybarvily a odnesly domů.
Těšíme se na karneval v příštím školním
roce.
M. Vytvarová

Senioři bilancovali

vyšší horu pouze několik z nich pěšky.
Druhý výlet byl do Hradce Králové. Zajímavá byla návštěva planetária s odborným výkladem a výstup na Bílou věž.
Milovníci kulturních zážitků využili
možnosti zhlédnout tři divadelní představení – Sen noci svatojánské v Liberci,
Zločin v Posázavském pacifiku v rámci
podzimního festivalu ve Vysokém nad
Jizerou a hru Klára a Bára ve Studiu 2 v
Praze. Zde nás svými hereckými výkony
potěšily především I. Chýlková a E. Holubová.
Ve velkém počtu se naši členové sešli na
dvou členských schůzích. Jedna byla doplněna poutavým vyprávěním Ing. Jiřiště
a krásnými obrázky přírodních krás Islandu.
Pět pátečních odpolední mohli senioři
strávit u Militkých v příjemném přátelském ovzduší doplněném živou hudbou
Š. Válka a P. Fejfara.
Nezapomínáme ani na životní jubilea našich členů. Čtyřiašedesát z nich jsme na-

vštívili s kytičkou a písemnou gratulací.
Poslední akcí minulého roku byl zájezd
do Borovnice. Byla zde výstava výrobků
pro krásnější atmosféru vánočních svátků. Senioři si mohli také sami vytvořit
dekorační předměty, které jim pomohly
zkrášlit jejich domovy.
V další části členské schůze bylo projednávání a schválení nových stanov Svazu
důchodců ČR, které byly schváleny republikovým sjezdem v listopadu 2014.
Předseda organizace nastínil i program
pro tento rok. Protože je spokojených
návštěvníků akcí opravdu hodně, členové výboru věří, že se i letos budou chtít
nadále s chutí setkávat.
Závěrem patří velké poděkování Městskému úřadu Nová Paka, Obecním úřadům ve Staré Pace, Úbislavicích a Vidochově za finanční příspěvky z rozpočtu
města a obcí na činnost naší organizace.
Věra Janatová

ÚSTÍ
Tradiční Hasičský bál a dětský karneval v Ústí
Rok se s rokem sešel a Sbor dobrovolných
hasičů z Ústí u Staré Paky opět pořádal
tradiční Hasičský bál a dětský karneval v
místím kulturním domě. Čekala nás hromada práce a starostí, ale se zkušeností z
minulého roku jsme s vírou, že opět dorazí hodně lidí, vše zvládli připravit a v
sobotu nezbývalo než čekat, zda se nám
úsilí vyplatí. A vyplatilo.
Od půl druhé se konal Dětský karneval.
Z počátku se zdálo, že se nebude karnevalu minulému rovnat. Nakonec si k naší
velké radosti přišlo zasoutěžit a zaskotačit hodně dětí. Soutěží bylo hodně a cen,
které jsme všechny rozdali, taky. Konec
soutěží neznamenal konec karnevalu,
spousta dětí pochopitelně s rodiči zůstala a dál se bavili. Karneval končil po půl

páté a my se dali do uklízení a příprav na
večerní bál.
Okolo devatenácté hodiny začali přicházet do KD první hosté. Kulturní dům se
nám hezky naplnil, kapela hosty uvítala a začala hrát. Kapela Grepp Music z
Hostinného, která na našem bále hrála
poprvé, nás nechala v napětí, zdali budeme příjemně překvapeni nebo zklamáni.
Během prvních písniček naše starosti
opadly. Muzikanti hráli opravdu skvěle,
soudě podle tanečního parketu, který
byl takřka pořád plný. To se změnilo,
když začala tombola. Cen jsme měli nad
očekávání hodně. Věříme, že byl každý s
cenami spokojený. Po tombole byla opět
zábava v plném proudu. Ta probíhala až
do časných ranních hodin.

Na závěr se sluší obě akce shrnout jako
úspěšné, už jen proto, kolik přišlo lidí,
a že se snad všichni bavili stejně jako
my. Rád bych jménem SDH Ústí poděkoval všem, kteří se zapojili do příprav
jak dětského karnevalu, tak i bálu. Dále
bych chtěl poděkovat všem sponzorům,
a i těm, kteří se přišli podívat a podpořili
nás.
Ještě mi dovolte, abych vás jménem
SDH Ústí pozval na

Okrskovou hasičskou
soutěž,

která se koná 21. května na louce u odbočky na Bělou.
Za SDH Ústí
Martin Matouš
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4. zimní sportovní hry Královéhradeckého kraje
Stává se již tradicí, že v polovině února se
konají zimní sportovní hry pro všechny
seniory Královéhradeckého kraje. Konání sportovních her, jak zimních, tak i letních iniciuje Krajská rada Svazu důchodců. Uspořádání zimních sportovních her
a organizace jednotlivých soutěží se ujala
Regionální organizace Svazu důchodců v
Nové Pace. Nachází
se tam totiž vhodný
sportovní areál, dobré klimatické podmínky a v neposlední
řadě i ochotní lidé.
Pořádání podporuje
jak vedení města, tak
i provozovatelé velmi
pěkného
skiareálu
Máchovka a samozřejmě Místní organizace Svazu důchodců.
Letošní hry se proto
konaly v Nové Pace
ve čtvrtek 18. února.
Uskutečnily se pod
záštitou
hejtmana
Kr á l ové h r a d e cké ho kraje, za finanční
podpory Krajského
úřadu i Městského
úřadu v Nové Pace.
Aby vše proběhlo k
naprosté spokojenosti, k tomu patří i příznivé počasí. Vždy
si přejeme, aby hlavně nepršelo. To nám
zatím vždy vyšlo. Poprvé sice bylo před
termínem stále zlověstně zataženo, ale v
den konání závodů, jako zázrakem, vykouklo sluníčko, aby v následující dny se
vrátily bezútěšné mraky. Zkrátka i trochu
štěstí je potřeba. Vloni ohrozil uspořádání her naprostý nedostatek sněhu. I s tím
si však pořadatelé poradili. Pro sjezdové
discipliny se podařilo svah zasněžit a pro
běžkaře vytvořit alespoň malý okruh.
Letošní rok také není příliš bohatý na
dostatek sněhu. Opravdová zima trvala
zhruba týden. Jinak máme většinou téměř středomořské klima. Ještěže mrazivé noci umožnily udržet slušné sněhové
podmínky.
Jednotlivé soutěže probíhají jednak v
otevřeném prostoru, jednak v halách.
Na uměle zasněžovaném svahu se odehrávají lyžařské sjezdové discipliny a ve
stopě přírodního okruhu lyžařské běžecké závody. Sjezdaři mají trať vytyčenou
mezi brankami a snaží se ji projet co
nejrychleji. Soutěží zvlášť muži a ženy v
kategoriích do sedmdesáti let, od sedmdesáti do osmdesáti let a nad osmdesát.
Na běžkách lyžaři absolvují za přízni-
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vých sněhových podmínek okruh v malebném údolí anebo při nedostatku sněhu několik koleček uměle připraveného
okruhu. Pochopitelně i zde se soutěží v
obdobných kategoriích. Ten, kdo lyže již
odložil, má možnost se zúčastnit střelby
pukem na branku v hale zimního sta-

dionu nebo si zasoutěžit v kryté hale v
bowlingu, případně i v kuželkách. Stejně
i v těchto případech soutěží muži a ženy
zvlášť v různých věkových kategoriích.
Chtěli jsme zkusit i méně známý sport –
curling. Bohužel se však nepodařilo zajistit předepsané podmínky.
Kromě aktivních závodníků jsou vítáni
a zúčastňují se i diváci, kteří povzbuzují
své favority. Nejstarší účastnicí je pravidelně všestranná paní Hana Svobodová
ze Skřivan. Je obdivuhodné, s jakou elegancí ladně krouží ve svých třiaosmdesáti obloučky na svahu. Nejen ona, ale i
ostatní se snaží dokázat sobě i okolí, že
sport lze provozovat v každém věku. Samozřejmě když zdravotní stav to dovolí.
Sportovní zápolení je zakončeno vyhlášením vítězů v jednotlivých kategoriích.
Přitom již tradičně nesmí chybět sám
vládce východočeských hor Krakonoš. I
on má pro úspěšné sportovce svůj dárek.
Nejúspěšnější odchází s diplomem, medailí a drobnými suvenýry. Nejdůležitější na zimních sportovních hrách je však
účast a radost z pohybu.
Sportovní výkony znamenají výdej energie, kterou je potřeba doplnit. Proto
účastníci soutěží obdrží lístečky, za které
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si vyberou občerstvení podle chuti. Nejčastěji je to vydatná gulášová polévka,
případně klobáska nebo párek. Sladkou
tečkou může být kávička a nějaký moučník.
Jsme rádi, že díky všem sponzorům a
obětavým organizátorům můžeme připravit a nabídnout zpestření smutných zimních dnů.
Letos do Nové Paky zavítalo přes 200 seniorů, z toho
182 soutěžících. Přijeli třemi autobusy, vlakem, osobními auty a domácí pochopitelně pěšky. Po příjezdu
se závodníci zaregistrovali
a přihlásili na jednotlivé
disciplíny. Všichni se pak
soustředili v hale Zimního stadionu, kde v deset
hodin byly hry slavnostně
zahájeny. Zahájení byli přítomni i hosté v čele se zástupci městského úřadu z
Nové Paky. Poté se závodníci odebrali na příslušná
sportoviště. Někteří se ještě
snažili vyzkoušet svoji formu, než nastoupí na start.
Hlavně si svah testovali
sjezdaři. Střelby pukem na
branku se zúčastnilo přes
osmdesát soutěžících. Největšímu zájmu se však jako
obvykle těšil bowling. Navzdory letošní
mírné zimě pořadatelé pro lyžaře připravili velmi solidní podmínky. Počasí
se rovněž docela vydařilo, hlavně že nepršelo. Kolem poledne se došli postupně
všichni účastníci občerstvit do bufetu,
kde byl připraven guláš, smažený sýr,
langoše, klobásy a další pochutiny dle
osobního výběru. 4. zimní sportovní hry
byly zakončeny odpoledne vyhlášením
a dekorováním vítězů a úplně na závěr
i odměněním nejstarších účastníků nad
osmdesát let – bylo jich celkem šest a vůbec nejstarší byl pan Ing. Soukup z Hradce Králové, kterému je 89 roků – to tedy
klobouk dolů.
Veliké poděkování za uspořádání zimních her patří všem organizátorům z
Nové Paky v čele s předsedou MO SD
panem Hamáčkem. Nesmíme také zapomenout na vedení městského úřadu a
panu Mgr. Benčovi z odboru kultury děkujeme nejen za množství propagačního
materiálu. Již dnes se všichni těšíme na
shledanou na příštích jubilejních 5. zimních sportovních hrách v Nové Pace.
Ing. Jaroslav Groh,
předseda Krajské rady Svazu důchodců

www.starapaka.cz
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SPORT

Dva reprezentanti do 21 let – futsal, neboli sálová kopaná
Na konci loňského roku nás mile překvapili a velmi potěšili David Dohnal
z Levínské Olešnice a Pavel Machát ze
Staré Paky. V týmu české reprezentace
se probojovali do finále Mistrovství Evropy ve futsalu – do 21 let, pořádaného
ve dnech 7-11.12. 2015 ve Španělsku, ve
městě Lloret de Mar, jež leží na půli cesty
mezi Barcelonou a francouzskými hranicemi. Nakonec po utkání s Belgií získali
stříbrnou medaili. Gratulujeme !!!
Zeptali jsme se jich na cestu k úspěchu:
Jak se stát futsalistou, reprezentantem,
vícemistrem Evropy?
David: Člověk sám o sobě nic nepotřebuje, jen se tomu věnovat, trénovat a co
nejvíce hrát. Pokud jde o reprezentaci,
v mém případě to bylo štěstí, ale asi je
potřeba umět s balonem, mít fyzičku a
nebýt zbrklý. K úspěchu na mistrovství

to chce mít dobrý tým a podporovat se
za jakéhokoliv skóre, protože o tom to je,
hlavně hrát týmově.
Pavel: Já jsem se jím stal tak, že mi kamarádi řekli, abych s nimi jel na jeden
trénink SK Sico Jilemnice. Tak jsem to
jel zkusit a už jsem u toho zůstal. Do re-

prezentace jsem se v SÁLOVÉ KOPANÉ,
nikoli ve futsale, dostal po doporučení
pana Milana Szaba (prezidenta klubu
Sk sico Jilemnice). Absolvoval jsem dvě
soustředění a dostal se do užšího kádru
reprezentace. Konkrétně do druhé čtyřky, v které jsem pak odehrál celé ME.
Co bylo na cestě k medaili nejtěžší?
David: Nejtěžší bylo
uhrát Belgii.... měli super tým, ale my jsme
hráli ještě více týmově,
bohužel jsem jim podlehli, i přes veškerou
podporu z lavičky i od
trenérů.
Pavel: Nejtěžší byl určitě zápas proti domácímu Katalánsku, které
mělo velice kvalitní a
sehraný team. Nakonec jsme je ale porazili a dostali se přes ně do finále.
Jaké to je, hrát ve Španělsku?
Co diváci a fanoušci/ fanynky? Měli jste
podporu z domova?
David: Ve Španělsku to bylo super, je to
úžasná země, moc se mi tam líbilo. Lidé
jsou přátelští a vždycky člověku vyjdou
vstříc. Moc fanoušků nechodilo, spíš byli
místní, nás ti naši podporovali z domova.
Pavel: Hrát ve Španělsku a ještě k tomu
ME je obrovský zážitek. Fanoušků jsme
tam moc neměli, ale podpora z domova
byla veliká. Všichni nám fandili a podporovali nás. Španělsko se mi moc líbilo
a určitě bych se tam chtěl ještě někdy v
budoucnu podívat.
Jaký to je pocit, být medailistou z mistrovství Evropy? Co na to doma?
David: Určitě je to super pocit, jsem rád,
že jsem konečně něco dokázal, i když s
velikým štěstím. Doma byli hrdí a rádi,
že jsme přivezli stříbro.
Pavel: Samozřejmě je to úžasný pocit.
Nikdy mě nenapadlo, že bych mohl někdy být medailistou z ME. Naštěsti se mi
poštěstilo.
Na co se připravujete teď?
David: Dál se uvidí, prozatím mám zranění kotníku, tak se snažím fotbal a futsal omezit, než se mi to zlepší.
Pavel: Dál bych se rád věnoval jak velkému fotbalu, tak i sálové kopané. Tréninky
máme jednou týdně, takže se to dá snadno skloubit i s prací.
Přejeme oběma mladým nadějím, ať jsou
fit a ať se jim daří.
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Aktuality z oddílu stolního tenisu – dva postupy najednou!
„Konec dobrý, všechno dobré“ …
Mistrovské zápasy ještě nejsou úplně dohrány (v době uzávěrky
tohoto vydání), ale nyní už můžeme s jistotou konstatovat, že
sezóna 2015 - 2016 je historicky nejúspěšnější v historii staropackého stolního tenisu. Ani dva závěrečné mistrovské zápasy
nemůžou zamíchat pořadím na špici tabulky divize.
A-mužstvo po bezmála deseti letech (vítězství v divizi ročníku
2006-2007) slaví znovu prvenství v divizi a zasloužený postup
do 3. ligy!!!
Rovněž B-mužstvo potvrzuje roli favorita. Ani v případě neúspěšného posledního kola nemůže být konkurenty předstiženo
a po roce v regionální soutěži také postupuje do krajské soutěže
2. třídy!!!
Překvapivě nadstandardně hrající C-mužstvo živí teoretickou
šanci na celkovou výhru a postup.
Že by do třetice všeho dobrého? Nechme se překvapit …
Fantastické výsledky podtrhuje i D-mužstvo, které má jistou
„bramborovou“ medaili. Takového umístění se nikdy dosud
nepodařilo dosáhnout.
Nelze opomenout ani snaživé dorostence, kteří vybojovali 10.
místo ze 17 družstev a nebýt absence některých opor v klíčových utkáních, mohli atakovat ještě lepší příčky.
Při pohledu na tabulky zaslouží všechna mužstva dospělých
absolutorium.
Tímto gratulujeme a držíme palce do dalších bojů nejen ve vyšších soutěžích!
Divize mužů

1. Sokol Stará Paka A
2. DTJ-Slavia Hr. Králové D
3. TTC Kostelec n. O.
4. Baník Rtyně v Podkrk. B
5. Baník Rtyně v Podkrk. A
6. Sokol PP Hr. Králové 2 D
7. TJ Jičín
8. Slovan Broumov
9. TTC KB Vrchlabí
10. Sokol Stěžery
11. TJ Nová Paka
12. TTC Nové Město n. M.

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

19
17
17
11
8
7
7
7
7
6
4
2

Regionální přebor 1. třídy mužů
1. TJ Sokol Stará Paka B
2. TJ Lázně Bělohrad A
3. TJ Jiskra Hořice A
4. TJ Sokol Chomutice A
5. TJ Sokol Kopidlno A
6. TJ Sokol Libáň A
7. TJ Jičín C
8. TJ Nová Paka C
9. TJ Sokol Lány A
10. TJ Sokol Radim A
11. SK Miletín A

19
19
19
19
19
19
19
19
19
20
19

17
16
15
11
11
10
6
6
4
2
2

Regionální přebor 2. třídy mužů
1. TJ Jiskra Hořice B
21
2. TJ Sokol Stará Paka C
21
3. TJ Lázně Bělohrad B
21
4. TJ Sokol Lány B
21
5. TJ Sokol Rovensko p. Tr. A 21
6. TJ Sokol Valdice B
21
7. TJ Sokol Železnice B
21
8. TJ Sokol Popovice A
21
9. TJ Lázně Bělohrad C
21
10. TJ Sokol Kopidlno B
21
11. TJ Třeš. květ Žlunice A
21
12. TJ Butoves A
21

16
15
14
13
12
12
10
10
6
5
2
0

0
0
0
0
3
5
3
1
1
1
2
0

1
3
3
9
9
8
10
12
12
13
14
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

198:62
181:108
85:77
170:133
145:157
144:157
142:175
133:168
126:162
126:178
118:178
82:195

58
54
54
42
39
39
37
35
35
33
30
24

1
1
1
1
0
1
1
1
1
1
1

1
2
3
7
8
8
12
12
14
17
16

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

242:100
233:109
223:119
190:152
188:154
165:177
145:197
139:203
121:221
121:239
123:219

54
52
50
42
41
40
32
32
28
25
24

3
2
4
3
2
2
1
0
1
1
1
2

2
4
3
5
7
7
10
11
14
15
18
19

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

244:134
236:142
249:129
214:164
205:173
214:164
203:175
196:182
162:216
143:235
105:273
97:281

56
53
53
50
47
47
42
41
34
32
26
23

Regionální přebor 4. A třídy mužů
1. TJ Sokol Úbislavice B
2. TJ Sokol Popovice B
3. TJ Nová Paka D
4. TJ Sokol Stará Paka D
5. TJ Sokol Roškopov A
6. TJ Sokol Železnice D
7. TJ Sokol Radim B
8. TJ Sokol Nemyčeves E
9. SK Miletín C
10. TJ Lázně Bělohrad F
11. TJ Jiskra Hořice D

20
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

Regionální přebor dorostenci
Konečné pořadí
1. TJ Sokol Chomutice A
2. TJ Sokol Libáň A
3. TJ Jičín A
4. TJ Jiskra Hořice A
5. TJ Jičín B
6. TTC Veliš A
7. TJ Sokol Radim A
8. TJ Sokol Kopidlno A
9. SK Miletín A
10. TJ Sokol Stará Paka A
11. Stolní tenis Sobotka A
12. TJ Sokol Úbislavice A
13. TJ Butoves A
14. TJ Sokol Železnice A
15. TJ Sokol Popovice A
16. TJ Sokol Nemyčeves A
17. TJ Třeš. květ Žlunice A

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

17
17
17
10
10
10
8
5
3
2
1

1
0
0
4
1
0
2
2
0
0
0

2
2
2
5
8
9
9
12
16
17
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259:101
238:104
249:93
198:144
180:162
201:141
187:155
141:201
95:247
77:265
65:277

55
53
53
43
40
39
37
31
25
23
21

16
15
14
13
11
11
10
10
6
6
6
5
4
4
3
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
1
2
3
5
5
6
6
10
10
10
11
12
12
13
15
15

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

73:7
66:14
68:12
62:18
54:26
51:29
55:25
49:31
37:43
32:48
33:47
25:55
20:60
17:63
18:62
15:65
5:75

48
46
44
42
38
38
36
36
28
28
28
26
24
24
22
18
18

O dalších novinkách a aktualitách v našem oddílu budete průběžně informováni.
Konečné výsledky a tabulky najdete na webu: http://stis.ping
-pong.cz nebo v Jičínském deníku.
Navštivte i aktualizované webové stránky našeho oddílu http://
pinec-starapaka.webnode.cz. Pinku zdar!
		
Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola

Zleva: Pavel Kohout, Petr Dlabola, Jan Herber,
Pavel Vajgl, chybí Lubomír Šajner

Zleva: Luboš Krtička, Jan Herber, Martin Budina,
Jiří Krutský st.
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38. ročník Přejezdu Jizerských hor a Krkonoš
Zimní sezóna 2015-2016 je na sníh velice
skoupá, stejně jako ta loňská. Letos je to
však ještě horší. Kde není umělé zasněžování, není možné provozovat zimní
radovánky a to ani ve vyšších polohách
hor.
Přesto jsme se i letos rozhodli uspořádat
tradiční Přejezd Jizerských hor a Krkonoš. Těmto sněhovým podmínkám
odpovídala i naplánovaná trasa, se kterou se tato akce změnila
pouze na Přejezd Krkonoš.
38. ročník Přejezdu jsem
tradičně zahájili na vlakovém nádraží ve Staré Pace.
Tam se nás v ranních hodinách
sešlo šest. Vlakem jsme v 6:31
odjeli do Semil, kde jsme se pěšky přesunuli na autobusové nádraží a čekali
na autobus směr Benecko. Během čekání na náš spoj přijel od Jičína autobus a
z něho vystoupil Martin Pilař. Tak nás
bylo „sedm statečných“. V 7:25 jsme nastoupili do našeho autobusu a vyrazili na
Benecko.
Na vršku Benecka, (865 m.n.m.) na zastávce u hotelu Kubát, jsme vystoupili v
8:31 a pěšky stoupali ke zdejším běžeckým lyžařským tratím. (915 m.n.m.).
Na tratích jsme byli asi v 8:40. Naším velkým překvapením byly krásně upravené
stopy a sluníčko nad hlavou. Očekávali
jsme zelenou cestu, podmračeno a pěší
túru někam až k Horním Mísečkám. Srdíčka nám poskočila, s radostí jsme se
přezuli do treter, zaklekli do bloků a asi v

27. a 28. února 2016
8:50 vystartovali vstříc výzvám prvního
dne přejezdu.
První den – sobota 27.2.2016 – 20.5 km
Z Benecka (0 km, 865 m.n.m.) jsme tedy
vyrazili klasicky
přes Rovinku (2.4 km),
hospodu U piráta
(3.2 km), Třídomí, sjezdovku Labská (7.2 km) na
Horní Mísečky (9.3 km, 1032
m.n.m.). Sluníčko svítilo, ale asi
v půlce cesty se začaly objevovat
první mráčky a pomalu se začínalo zatahovat.
Dorazili jsme na Mísečky. V Jilemnické Boudě jsme si dali polévku, trochu
zrzavého moku a odpočinuli si před náročným stoupáním po Masarykově horské silnici k Vrbatově boudě. Posilněni
a odpočinuti jsme před boudou nafotili
společný snímek a asi v 11:50 vyrazili do
„stěny“. Masarykovou silnicí jsme stoupali asi 4 km. Ti poslední dorazili na Vrbatovku kolem 13:15, zatím co „Závoďáci“ už byli v teple boudy a měli za sebou
polévku. Nedalo se nic dělat, stejně museli počkat na ty pomalejší, abychom dál
pokračovali společně.
Už během stoupání se nebe zatahovalo a
začal se zvedat vítr. Ve 14:20 jsme opustili vyhřátou boudu a venku zjistili jak
rychle se počasí dokáže změnit. Za zesilujícího větru jsme vyrazili od Vrbatovy
boudy (13.8 km, 1392 m.n.m.) kolem

Mohyly Hanče a Vrbaty k Harrachovým
kamenům. Na hřebenu už byl vítr tak silný, že méně stabilní lyžníky vystrkával ze
stopy. Rozhodli jsme, že plánovanou trasu po vrškách hor, přes Voseckou boudu,
zrušíme a nejkratší cestou sestoupíme ke
Dvoračkám. Jak řekli, tak učinili. Kolem
Harrachových kamenů (1421 m.n.m.)
jsme pokračovali k Růženčině zahrádce
a sjeli do Kotelského sedla (16.2 km,1320
m.n.m.). Tady jsme zuli ski a začali sestupovat ke Dvoračkám „po svejch“. Dva
stateční bratři Pilařovi na perkýnkách
traverzovali jihovýchodním úbočím
Lysé hory a k pěšákům se připojili nad
lesem, asi v půlce cesty. Po náročném a
prudkém sestupu jsme dorazili ke Dvoračkám. (17.2 km, 1140 m.n.m.) V hotelu Štumpovka jsme si dopřáli kus žvance
a trochu krkavé zrzavé vody.
Vědomi si toho, že nás čeká už jenom posledních 3.5 km sjezdu, jsme z hospody
nepospíchali a dostatečně čerpali teplo z
vyhřáté boudy. Nakonec se čas nachýlil,
my zaplatili outratu, před boudou nafotili konečně kompletní společný snímek
všech účastníků Přejezdu a asi v 16:40
vyrazili na Staropackou boudu.
Sněhu znatelně ubylo a při sjezdu jsme
museli občas dávat pozor na vystupující
kameny. Naproti tomu sjezdovky, které
byly uměle vysněženy, byly tak tvrdé a
zledovatělé, že při pomalém přejezdu se
na nich prakticky nedalo udržet a svah
začal táhnout bokem dolů. Prostě se muselo sjezdovky přefrčet jak nejrychleji to
šlo. Na tuto neznalost doplatil vedoucí
výpravy Vašek Šeps, který po perdeli začal mizet svahem dolů a už se loučil se
zbytkem výpravy. Nakonec se mu podařilo zastavil, horko těžko se vyhrabat zpět
do stopy a na Ručičkách dohnat výpravu.
Tento výkon si na Ručičkách (19.2 km,
965 m.n.m.) zasloužil odměnu všem
lyžníků v místním kiosku.
Posledním úsekem byl více něž kilometrový sjezd z Ručiček ke Staropacké
boudě (20.5 km, 825 m.n.m.) kam jsme
dorazili asi v 17:15 hodin a ještě za světla.
Na vyhřáté boudě jsme byli přivítáni
osazenstvem chalupy: Květou a Bohoušem Nýdrlovými a Evou a Petrem Pakostovými. Byla nám nabídnuta výborná
polévka a horký čaj, čemuž jsme nemohli
odolat. Po oficiálním přivítání mohlo začít hodnocení uplynulého dne, které se
protáhlo do pozdních nočních hodin.
Druhý den - neděle 28.2.2016 – 10 km
Opět, vzhledem k problémům se sněhem
v nižších polohách, jsme při večerním
plánování zvolili nejkratší trasu a to ze
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Staropacké boudy přes Studenov přimo
do Harrachova. Ráno se nikomu nechtělo moc vstávat z pelechu. Ono také nebylo proč pospíchat. Naplánovaná trasa
měřila pouze 10 km a více než dvě třetiny
byly po rovině a nebo z kopce.
Po snídani, poděkování za poskytnuté přístřeší a rozloučení, jsme vyrazili,
zkratkou nad Staropackou boudou, na
hřebenovou cestu mezi Ručičkami a
Studenovem (930 m.n.m.). Po této cestě
jsme pak pokračovali přes Studenov (3
km, 935 m.n.m.) na Odbočku k Bláznivé bábě (4.6 km, 975 m.n.m.). Cestou
bylo místy tak málo sněhu, že na povrch
vystupovaly i malé kamínky a museli
jsme dávat dobrý pozor kudy jedeme a
kličkovat po cestě. Z Odbočky jsme pak
už jeli z kopce Janovou cestou po cyklotrase K4 a K4A do Harrachova. Během
sjezdu bylo na cestě tak málo sněhu, že
po několika špónách ze skluznice od vystupujícího štěrku jsme ski zuli a asi 500
m museli přenášet. Spodní úsek jsme nakonec s mírnými obtížemi přejeli až do
Harrachova (665 m.n.m.).
Závěrečné zhodnocení jsme provedli v
Pivnici U Krtka v Harrachově pod sjezdovkami. Závěrečnou řeč pak pronesl
náš letošní maskot „Myšák Eleveňák“.

Úplným závěrem pak byla cesta vlakem z Harrachova do Staré Paky, kde jsme se
rozloučili.
Na závěr bych chtěl poděkovat hlavně osazenstvu Staropacké boudy, jmenovitě Květě
a Bohoušovi Nýdrlovým i Evě a Petrovi Pakostovým, za zázemí na Staropacké boudě
a pohoštění, které pro nás připravili.
f Nejstarším účastníkem byl Vašek Šeps - ročník 1962.
f Nejmladším účastníkem byl
Petr Vancl - ročník 1975.
Za výbor oddílu lyžování
Václav Šeps

SPORTEM PROTI BARIÉRÁM
Dne 5. 3. 2016 uspořádal ve Staré Pace spolek Sportem proti bariérám vůj letos první z řady turnajů v ČSOB Leasing cupu
závěsného kuželníku.
Závěsný kuželník má totiž obrovskou
výhodu. Může si ho zahrát opravdu kdokoliv.
Sportem proti barierám tak dává příležitost všem bez rozdílu postižení či věku
zažít atmosféru soutěže, ve které nejde
jen o vítězství, ale o báječnou atmosféru
plnou smíchu, radosti a bezstarostnosti.
Navíc se v družstvech mohou přihlásit
jak „zdraví“, tak i ti, kdo takovou příležitost pro týmovou hru často nedostávají.
Což je škoda a skutečnost, kterou právě
Sportem proti bariérám, z. s. mění nejen
ve sportu, ale i v celé společnosti.
Sport se tak může stát prostředkem k
setkání. Setkání, kde bariéry tvoří „jen“
mantinely hřišť, mezi kterými se odehrává něco výjimečného, totiž to, že myšlenka sportu, kde je vítězem skutečně každý,
nezávisí na disciplíně, vybavení nebo tréninku, ale na ochotě všech takové vítězství někomu dopřát.
A že se nejedná jen o prázdnou frázi,
mohou potvrdit všichni, kdo se turnaje
zúčastnili buď jako závodníci, nebo jako
diváci. Pasivní nezůstal nikdo, přičemž
zapojení bylo na obou stranách enormní.
Důkazem jsou fotografie, které snad po-

slouží i jako dobrá pozvánka na některou
z dalších akcí pořádaných Sportem proti
bariérám nejen v našem regionu. Ve Staré Pace konkrétně např. 3. 9. 2016, kdy
proběhne poslední kolo ČSOB Leasing
cupu závěsného kuželníku.
Jako poslední, a přesto zdaleka nejpodstatnější nám dovolte poděkování našim
sponzorům a podporovatelům: Pivovaru
Nová Paka, Bag International Vidonice,
OÚ Stará Paka, MÚ Nová Paka (repre-

zentovaného panem 2. místostarostou
Milanem Pospíšilem) a ZŠ Stará Paka.
Stejně jako jim, patří naše díky všem
těm, kteří se dobrovolně podíleli na našem společném úsilí, ať již jako pilní sběrači kuželek, či usměvavá obsluha bufetu.
Děkujeme! A všechny ty, kteří by se rádi
s tímto neobvyklým sportem seznámili,
srdečně zveme na některý z dalších turnajů.
Budeme se těšit.
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fotosloupek

Přejezd Jizerských hor a Krkonoš

Místní tým SPB

Jarní výstava v knihovně

Ledové království u Berušek

Vernisáž výstavy

Druháci

Lyžařská školička

Karneval
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