čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 3 – červenec 2016

Příjemné prožití dovolené občanům Staré Paky
a překrásný pobyt v naší obci všem návštěvníkům
přeje
OBECNÍ ÚŘAD STARÁ PAKA

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 10. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 7. 4. 2016 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka rozšířený v bodě 9) smlouvy o podbod písmeno
l/ smlouva kupní – pozemek, k.ú. Roškopov p.p.č. 128/1, dále rozšířený v bodě
11) Různé o podbod písmeno d/ poskytnutí dotace z MK ČR – PC + knihovní
software, o podbod písmeno e/ příkaz
velitelům JSDH a SDH k provedení kontroly protipovodňových prostředků, o
podbod písmeno f/ Veřejná vyhláška –
návrh opatření obecné povahy – změna
záplavového území Oleška, podbod písmeno g/ poděkování Svazu důchodců
ČR a o podbod h/ dotace z MMR ČR –
dětské hřiště ul. J. Brože.
2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 10. veřejného zasedání pana Ladislava Frýbu.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
paní Hana Hylmarová a pan Petr Sládek.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 9.
veř. zased. Zastupitelstva obce St. Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka k 31. 3. 2016.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 obce
Stará Paka na rok 2016.
Zodpovídá: ZO, hl. účet. Termín: průběžně
7) doporučuje pana starostu Josefa Dlabolu
jako člena dozorčí rady V.O.S. Jičín a.s.
na volební období 2016-2020.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
8) schvaluje zvýšení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Stará
Paka na rok 2016 ve výši 6 708,-Kč z důvodu pořízení zabezpečovacího kamerového systému.
Zodpovídá: ZO, hl. účet. Termín: průběžně
9) schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z
rozpočtu Královéhradeckého kraje mezi
Královehradeckým krajem a obcí Stará
Paka ve výši 2 000 000 Kč na realizaci
stavby „Stará Paka – dostavba kanalizace
v lokalitě Letná“.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
10) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou NADOZ s.r.o. na zhotovení díla „Stará Paka – Rozšíření kanalizace Pod hřebčínem“ za celkovou částku
5 799 560,-Kč s DPH. Firma Nadoz s.r.o.
byla vítězným uchazečem v poptávkovém řízení.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
11) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Stavosport s.r.o. na zhotovení díla „Rekonstrukce povrchu hřiště
na minikopanou VSH Sokolák“ za celkovou částku 750 626,- Kč s DPH. Firma
Stavosport s.r.o. byla vítězným uchazečem v poptávkovém řízení.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
12) schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Nová Paka a obcí
Stará Paka na hřbitovní pozemek p.č. 1,
ostatní plocha, o výměře 4727 m2, v k.ú.
Stará Paka na dobu 25 let. Výpůjčka je
bezplatná.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
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13) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a RWE GasNet, s.r.o. o zřízení věcného
břemene – služebnosti – zřízení, provozování, opravování a odstraňování
plynárenského zařízení na pozemcích
parc.č. 1398/7 v k.ú. Stará Paka za jednorázovou náhradu ve výši 15 004,- Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
14) schvaluje obchodní smlouvu mezi firmou
Enika CZ s.r.o. a obcí Stará Paka na nákup 22 ks kompletních světelných bodů
a 1 ks silového rozvaděče VO za celkovou
částku 244 851,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
15) schvaluje dohodu mezi V.O.S. Jičín a.s.
a obcí Stará Paka o úpravě vzájemných
práv a povinností mezi vlastníky provozně souvisejícího vodovodu a kanalizace.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
kupní mezi manžely Doležalovými a obcí
Stará Paka na pozemek parc.č. 819/3,
ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 624 m2 v k.ú. Roškopov, za budoucí
kupní cenu 5000,-Kč z důvodu záměru
obce vyměnit vozovkové souvrství v komunikaci v lokalitě „Myší díra“.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
17) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí
kupní mezi sourozenci Fejfarovou Lenkou, Podzimkem Janem a Šafářovou Janou a obcí Stará Paka na pozemek parc.č.
819/9, ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 173 m2 v k.ú. Roškopov,
za budoucí kupní cenu 5000,-Kč z důvodu záměru obce vyměnit vozovkové
souvrství v komunikaci v lokalitě „Myší
díra“.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Stará Paka a firmou Domosan s.r.o. za účelem realizace stavby Plynofikace č.p. 229 v pozemkové parcele
parc.č. 1403/2 v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka jako budoucím povinným z věcného břemene, firmou Finvest DD, a.s. jako
investorem a firmou RWE GasNet, s.r.o.
jako budoucím oprávněným na průběh
plynárenského zařízení v pozemkové
parcele parc.č. 1403/2 v k.ú. Stará Paka
za budoucí jednorázovou úplatu 200 Kč/
bm bez DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu kupní mezi p. Petrem
Krejčím a obcí Stará Paka na pozemek
parc.č. 128/1, zahrada, 475 m2 za dohodnutou kupní cenu 500,-Kč. Pozemek
bude využit k budoucí výstavbě občanské vybavenosti v oblasti volnočasových
aktivit občanů, a to pouze v případě, že
na pozemku bude v souladu se změnou
záplavového území umožněno tento záměr provést.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
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21) schvaluje záměr prodeje pracovního
stroje Multicar M 25, třístranný sklápěč
za smluvní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: průběžně
22) bere na vědomí informaci pana starosty
o nepodání žádosti o dotaci na Ministerstvo 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 z důvodu zjištění a dohledání materiálů, že celý objekt je zapsanou kulturní památkou, na niž se dotační
titul nevztahuje. Z tohoto hlediska obec
podniká kroky vedoucí k získání dotace
z ORP na opravu vstupních schodů na
katolický hřbitov a ke kostelu.
23) bere na vědomí informaci pana starosty
o proběhlém auditu hospodaření obce ve
dnech 29. - 30. 3. 2016.
24) bere na vědomí informaci pana starosty
o podání žádosti o dotaci z Královehradeckého kraje na stavbu splaškové kanalizace v rámci akce „Stará Paka – rozšíření kanalizace Pod hřebčínem“.
25) bere na vědomí informaci pana starosty
o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu
ČR na rok 2016 z Ministerstva kultury
ČR ve výši 51 000,-Kč na hardwarové a
softwarové vybavení knihovny ve Staré
Pace, což je cca 70% nákladů akce.
26) bere na vědomí vydání příkazu starostou
obce velitelům JSDH a SDH místních částí obce k provedení kontroly a akceschopnosti protipovodňové techniky (čerpadla
atd.) a prostředků (pytlů s pískem).
27) bere na vědomí Návrh opatření obecné
povahy v souvislosti se změnou záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního
toku Oleška v ř.km 19,52 – 24,039.
28) schvaluje podání připomínky ke Krajskému úřadu Královehradeckého kraje,
odboru životního prostředí a zemědělství vodního hospodářství k celému území k.ú. Roškopov a k.ú. Ústí u Staré Paky
v souvislosti s nákupem pozemku parc.č.
128/1 v k.ú. Roškopov. Tento pozemek je
návrhem aktivní záplavové zóny dotčen.
Zodpovídá: starosta Termín: 3. 5. 2016
29) vyzývá dotčené osoby návrhem změny
záplavového území toku Olešky k podání
připomínek k tomuto návrhu.
30) bere na vědomí poděkování Svazu důchodců ČR o.s., Novopacké organizace
za poskytnutí finančního příspěvku na
činnost organizace na r. 2016.
31) bere na vědomí informaci pana starosty
o neposkytnutí dotace z MMR ČR na
výstavbu dětského hřiště v ul. Jaromíra
Brože ve Staré Pace.
32) bere na vědomí informaci paní místostarostky o přistavení kontejnerů na bioodpad.
33) bere na vědomí dotaz paní H. Hylmarové
na termín kolaudace dostavby kanalizace
v lokalitě „Letná“.
34) bere na vědomí informaci p. Ing. Čer-
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veného o záměru SDH Roškopov vybudovat odpočinkové místo (stůl a lavičky)
na veřejném prostranství před kulturním
domem v Roškopově.
35) bere na vědomí připomínku p. Ing. Červeného o nevyhovujícím zábradlí na
mostu za traktorkou v Roškopově a nutnosti jeho opravy.
36) bere na vědomí připomínku p. P. Fejfara ke svícení veřejného osvětlení v Ústí a
Roškopově.
37) bere na vědomí připomínku p. P. Fejfara
o nutnosti instalace odpadkového koše na
dětské hřiště u Sokolovny ve Staré Pace.
38) bere na vědomí informaci p. Mgr. Antoše
o realizaci stavby dřevěného přístřešku
(altánku) v prostoru školní zahrady za
školou pro potřeby školní družiny.
39) bere na vědomí informaci p. Mgr. Antoše
o realizací přístřešku na nářadí v prostorách školního pozemku za školní dílnou.
40) bere na vědomí poděkování p. Mgr. Antoše obci Stará Paka za zajištění úpravy rozbahněné komunikace a ploch po výměně
sloupů vysokého napětí v lokalitě Letná.

41) bere na vědomí informaci pana L. Frýby
o konání Staropackého horského krosu
dne 23. 4. 2016
42) bere na vědomí informaci p. L. Frýby o poruše rozhlasu v ul. Hartlova (Cimbálovi).
43) bere na vědomí informaci p. L. Frýby o
úspěších oddílu stolních tenistů, kteří
postoupili do 3. ligy.
44) bere na vědomí poděkování p. L. Frýby
za opravu lavičky u lyžařského vleku ve
Staré Pace.
45) bere na vědomí upozornění p. L. Frýby
na brzké rozsvěcení světel v ulici Pod
sjezdovkou.
46) bere na vědomí informaci ředitelky mateřské školy pí. Typltové o účasti tří dětí z
mateřské školy pod vedením paní učitelky Pilařové na pěvecké soutěži Novopacký slavíček a jejich umístění mezi nejlepšími v tzv. zlatém pásmu.
47) bere na vědomí informaci ředitelky
mateřské školy pí. Typltové o zápisu do
mateřské školy, který se uskuteční 26. 5.
2016, škola bude mít 18 volných míst.
48) bere na vědomí informaci ředitelky ma-

teřské školy pí. Typltové o předpokládané době uzavření mateřské školy v letních měsících, kdy bude probíhat oprava
balkonů, které jsou v současné době ve
špatném stavu.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka
Josef Dlabola
Věra Hlostová
starosta
místostarosta

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.

Plníme plán činnosti, aneb co nás ještě letos čeká . . .
Na únorovém veřejném zasedání obecního zastupitelstva obce byl zastupiteli odsouhlasen a zveřejněn plán činnosti obce
pro rok 2016. Nyní jsme na přelomu pololetí a již můžeme ze seznamu „odškrtávat“ to, co je hotovo.
V první řadě se blíží (pomalu, ale jistě) k
závěru na naše obecní poměry megaakce
„Dostavba kanalizace v lokalitě Letná“.
Zde je již zažádáno o kolaudaci na příslušných úřadech. Předpokládáme, že do
konce července budou veškeré papíry k
této stavbě k dispozici a nebude nic bránit připojení cca 11-ti nových kanalizačních přípojek nemovitostí.
Další velkou akcí je opět vodárenské dílo
„Rozšíření kanalizace pod Hřebčínem“
v ulici Revoluční ve Staré Pace. Zde je
již vybrán zhotovitel, který vzešel z výběrového řízení. V poptávkovém řízení
podala nejvýhodnější nabídku firma Nadoz s.r.o. v celkové částce 5 799 560,- Kč
s DPH. V tuto chvíli je zhotovitelské firmě již předáno staveniště. Zbývá doladit
termíny dopravních omezení, se kterými
bude veřejnost seznamována prostřednictvím webových stránek. S největší
pravděpodobností bude termín prvního
„kopnutí“ do země směřován na polovinu července 2016.
Akci, kterou si v seznamu plánu činnosti na rok 2016 můžeme odškrtnout, je
výměna podloží a umělého trávníku v
rámci VSH Sokolák ve Staré Pace. Po 11
letech již bylo nutné povrch včetně nevhodného podloží vyměnit. Dílo v hodnotě cca 750 tisíc korun jsme převzali
12. 5. 2016 a ještě v ten den se na novém
trávníku odehrál první fotbálek. „Čutálisti“ byli s novým povrchem nadmí-

ru spokojeni a dávali to značně najevo.
Další akcí je výměna vozovkového souvrství na komunikaci „Myší díra“ v
Roškopově. Zde bylo na základě projektové dokumentace vypsáno poptávkové
řízení na dodavatele stavby a vítězným
uchazečem se stala firma M-Silnice z Jičína. Dílo bude stát dle smlouvy o dílo
911 491,79 Kč včetně DPH a mělo by být
hotovo nejpozději do konce listopadu.
V Roškopově jsme toho v letošním roce
naplánovali dost a další akcí bude „Zpevnění břehu Roškopov“ na zadní cestě
směrem k Zuzánkovým. Opět bylo vypsáno poptávkové řízení, ve kterém nabídla
nejvýhodnější cenu firma Kampa – Márynka z Jilemnice za cenu 477 950,- korun
včetně DPH. Také tato akce by měla být
hotova nejpozději do konce listopadu t.r.
V průběhu léta bude rozkopána lokalita „Nouzov“ v ulici Jaromíra Brože ve
Staré Pace. Firma ČEZ Distribuce zde
bude prostřednictvím zhotovitelské firmy Matex HK rekonstruovat vedení nízkého napětí elektrické energie, a to tak,
že stávající vrchní vedení nn bude nově
uloženo do země. S tím souvisí i starost
pro naši obec, protože přijdeme o podpěrné body (sloupy) veřejného osvětlení. Protože situaci řešíme s dostatečným
předstihem, bude obec zároveň s touto
akcí rekonstruovat veřejné osvětlení
v celé délce rekonstruované trasy nn, což je
z trafostanice od křižovatky ulice Tovární s ulicí Jaromíra Brože až po křižovatku
ulic U Splavu a Revoluční. Bude zde instalováno nejmodernější veřejné osvětlení s LED diodovými žárovkami. Celá
tato rekonstrukce vyjde obecní kasu na
cca 700 tisíc korun.

Pro letošní rok jsme měli také v úmyslu
začít s rekonstrukcí hřbitovní zdi za pomoci dotačních financí. Proto byla podél
hřbitovní zdi provedena radikální údržba keřových porostů a náletů, které narušovaly a narušují statiku již tak havarijní
opěrné zdi. Všichni občané mohou vidět,
v jakém stavu je kulturní památka nyní
a že oprava v několika etapách je zcela
žádoucí a neodvratná. Žádost o dotaci
na opravu vstupního schodiště byla podána v měsíci dubnu. Předpokládáme,
že budeme úspěšní a obdržíme dotaci
ve výši cca 0,1 milionu korun na jeho
rekonstrukci skrze ORP Nová Paka, Odboru kultury. Předpokládaný náklad na
rekonstrukci by měl být do cca 300 tisíc
korun.
Reagujeme také na podněty prospěšné ke
zlepšení vzhledu a čistoty obce. Do konce 3. čtvrtletí bychom chtěli přestěhovat
2 sběrná hnízda odpadových nádob na
tříděný odpad. Bude se to týkat sběrného hnízda v Roškopově naproti KD (důvodem je estetický vzhled) a sběrného
hnízda v ulici Sokolské ve Staré Pace (důvodem je neschopnost některých občanů
správně likvidovat odpad).
V Brdě se začala v půlce června odpouštět vodní nádrž za KD. Proběhne zde
odbahnění a neodkladná rekonstrukce
díla v co nejbližším možném termínu.
Naplánováno toho máme opravdu požehnaně a asi bych zde psal dlouhý výčet
práce. Věřme, že se nám povede všechny plánované akce dotáhnout do konce
v závislosti na termínech uvedených ve
smlouvách o dílo se zhotovitelskými firmami ku prospěchu celé naší obce.
Josef Dlabola, starosta
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Stará Paka - Vítání občánků
V sobotu 28. 5. 2016 jste mohli zaznamenat zvýšený počet kočárků u Obecního
úřadu ve Staré Pace. Konala se zde totiž
velká slavnost – vítání občánků. Pozvali jsme děti, které se narodily ke konci
loňského roku a také letošní jarňáčky.
Nevím, jestli se to již někdy v historii
podařilo, ale tentokrát všechna mimin-

ka byly malé slečny. Jedenáct holčiček,
dokonalá „úroda“ růžové barvy! Panu
starostovi Dlabolovi je představila bývalá
ředitelka MŠ Miluše Ptáčková, zazpívaly
a básničky zarecitovaly děti z MŠ pod
vedením paní učitelek Jiřiny Kobrové a
Odety Pilařové. Maminky obdržely květinu a dětičky dostaly sadu kostiček od

firmy TOPA Stará Paka. Vše opět vzorně
zadokumentoval pan fotograf Pokorný.
Všechny fotografie si můžete prohlédnout na stránkách obce www.starapaka.
cz, na zadní straně Podhoranu jsou i se
jmény.
Hana Hylmarová

Oprava sochy
Sv. Jana Nepomuckého
v Roškopově
Vážení spoluobčané, jistě jste si povšimli, že socha
Svatého Jana Nepomuckého v Roškopově se dočkala
opravy.
Zhruba před dvěma lety byla naše obec oslovena
Univerzitou Pardubice, fakultou restaurování a
konzervace kamene, zda by tato socha mohla být
použita k diplomové práci studentky Šárky Volákové.
Tato studentka zde pracovala pod dohledem Mgr.art.
Jakuba Ďoubala, Ph.D. minulý rok a letos práci dokončila.
S výše uvedenou univerzitou byla uzavřena smlouva
o dílo na 163 350,-Kč.
Nebyla opravena pouze socha uvnitř samotné
kaple, ale také dveře, které vytvořil Pavel Juriček za 57 233,-Kč. Také musela být opravena
dlažba a přeloženy schody. Tuto kamenickou
práci provedl kameník pan Jiří Kynčl ze Štěpanic za 27 830,-Kč.
Drobné dokončovací práce (vybílení kaple,
natření oken a drobné opravy kaple) provedou
pracovníci naší obce.
Také bych chtěla poděkovat rodině pana Jana
Hrnčíře, od které byl po celou dobu odebírán
el. proud pro tuto akci.
O tom, jak se celková oprava povedla, se můžete
přesvědčit na místě samém nebo na fotodokumentaci.

Věra Hlostová - místostarosta

Udělení čestného titulu Zasloužilý hasič
Dvakrát do roka se sjíždějí nejlepší členové Sboru dobrovolných hasičů z celé
České republiky do Centra hasičského
hnutí, které sídlí na zámku v Přibyslavi
v okrese Havlíčkův Brod, aby v jeho reprezentačním sále převzali za svou celoživotní práci ve prospěch dobrovolného
hasičstva nejvyšší vyznamenání Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, čestný
titul Zasloužilý hasič.
Na den 6. května 2016 obdrželi pozvánku
i dva dlouholetí členové sborů spadajících pod Obec Stará Paka, a to Karel Rail
z SDH Stará Paka a Jan Podzimek z SDH
Roškopov. Oba naši členové byli mezi
23 dalšími vyznamenanými, kteří toho
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dne před svými rodinnými příslušníky
slavnostně převzali z rukou náměstků
starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a
Slezka Lubomíra Janeby a Jana Slávečky
toto nejvyšší hasičské vyznamenání.
Oběma oceněným bych rád poděkoval
za jejich celoživotní práci ve prospěch
dobrovolného hasičstva, poblahopřál
k získání tohoto nejvyššího hasičského
vyznamenání a popřál jak pevné zdraví,
tak i mnoho elánu a tvůrčích sil při další
práci ve svých sborech.
Ing. Pavel Červený,
starosta okrsku Stará Paka

www.starapaka.cz

Aktuální informace ohledně kompostérů
z Nové Paky
V loňském roce získala a rozdělila obec Stará Paka přes Dobrovolný svazek
obcí „Novopacko“ 50 ks kompostérů mezi naše občany.
Protože je stále mezi občany zájem o tyto služby, požádala obec Stará Paka
město Nová Paka o informaci o možnosti získání dotace na další vlnu kompostérů.
Věra Hlostová - místostarosta

Kompostéry na domácí kompostování

Koncert
duchovní hudby
Při příležitosti svátku Sv.
Vavřince vás obec Stará Paka
zve na Koncert duchovní hudby
„Baroko“ v jedinečném podání
kytaristky Heleny Střížkové a
loutnisty Rudolfa Měřinského.

Koncert se uskuteční
v sobotu 13. 8. 2016
v Kostele sv. Vavřince
od 17.00 hodin.

V říjnu loňského roku bylo Technickými službami Nová Paka rozděleno mezi
občany celkem 205 ks kompostérů, z toho 105 ks o objemu 450 l a 100 ks o
objemu 800 l. Kompostéry byly pořízeny v rámci projektu Domácí kompostování na Novopacku, který realizoval dobrovolný svazek obcí Novopacko
ve spolupráci s členskými obcemi. Náklady na pořízení kompostérů byly z
90 % hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Životní
prostředí a 10 % z rozpočtu města Nová Paka. Jednalo se o zkušební projekt a
nikdo netušil, jaký bude zájmem o domácí kompostování u veřejnosti. Zájem
však překonal očekávání.
Od podzimu 2015 se Město Nová Paka intenzivně snaží zajistit další zdroje
na spolufinancování nákupu nových kompostérů, aby mohlo pokračovat s
distribucí do novopackých domácností. Podkladem pro distribuci a očekávaný zájem je seznam žadatelů o nový kompostér, který je veden v kanceláři
Technických služeb. Podmínkou k nákupu nových kompostérů však zůstává
zajištění dalšího zdroje spolufinancování.
Prověřovány jsou možnosti financování z dotačního programu Královéhradeckého kraje, Ministerstva životního prostředí nebo opět z fondů Evropské
unie. Priority uvedených institucí se však při rozdělování finančních prostředků na úseku životního prostředí mění v náš neprospěch. Dosud neexistovala
žádná další využitelná dotační příležitost. V současné době se možným dotačním zdrojem jeví připravovaná výzva z Operačního programu životního
prostředí (fondy EU). Zda bude nákup domácích kompostérů podporovanou
aktivitou, to se s jistotou dozvíme až v polovině srpna 2016. Pokud bude nákup přípustný, pak město Nová Paka bude připraveno podat žádost o dotaci.
Žádosti se budou moci podávat až v období od 1. 9. – 30. 11. 2016 a je tedy
jisté, že letošní kompostovací sezonu nestihneme.

Funkcionáři Královéhradeckého kraje v Nové Pace
Odpoledne 5. dubna 2016 se „U Militkých“ sešlo pětačtyřicet seniorů se zástupci našeho kraje. Besedovat s námi
přišel hejtman Bc. Lubomír Franc, vedoucí odboru sociálních věcí Ing. Vitvar,
za Svaz seniorů Ing. Ryglová a místopředseda Městského úřadu v Nové Pace
Mgr. Milan Pospíšil.
Po úvodním slovu Bc. France o úkolech
regionu a jejich plnění se zaměřením na
problémy důchodců následovala diskuze. Přítomné zajímala oblast sociálních
služeb v kraji, situace ve školství, řízení
krajských orgánů, dopravní spoje mezi
naším a Libereckým krajem, které na
sebe často nenavazují. Dále např., co lze
udělat pro zlepšení špatného stavu silnic
v některých úsecích Novopacka. Připomínky byly i ke zpravodajským relacím
ve veřejnoprávní televizi.
Myslím, že se toto setkání vydařilo.
Věra Janatová
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Staropacký divadelní červenec 2016
Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se
spolkem OPEN ART, z.s. a Masarykovou základní školou vás srdečně zve na
druhý ročník Staropackého divadelního
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července, během kterého se budete moci
vy a především vaše děti každou červencovou středu od 17.00 pobavit i poučit
u divadelního představení. Různé diva-
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delní soubory ze všech koutů republiky
vám předvedou své umění v prostoru za
základní školou. Vstup je zdarma.
Předběžný program na další straně.

www.starapaka.cz

Staropacký divadelní červenec 2016
6. 7. Studio DAMÚZA: Perníková chaloupka (Žili, byli Jeníček a Mařenka. A
ti zabloudili v hlubokém lese. Ale naštěstí v dálce zahlédli světýlko… Pohádka
o tom, že i ten nejsladší perníček může
někdy pořádně zhořknout v ústech. A že
nic není takové, jak by se mohlo na první
pohled zdát…)
13. 7. Divadlo U staré herečky: O líné
Liduně a třech přadlenách (Pohádka
pro děti od tří let o Liduně, která byla
sice líná, ale uměla krásně vyprávět pohádky..., takže ten, kdo mohl, hned jí
pomáhal! Třeba Měsíček a především tři
přadleny, co uměly příst tenoulinké vlákno zlaté…)

20. 7. DAMM (Divadelní asociace Marky Míkové): Tam kde žijí divočiny (Příběh malého Maxe, který zlobí maminku
a potom, co ho pošle bez večeře spát, se
v jeho pokoji objeví palmy, moře a také
různé divočiny. Vzhledem k tomu, že se
jich Max nebojí, stane se jejich králem,
ale časem ho omrzí a chce se vrátit zpět
k mámě, aby se jí omluvil. Naštěstí se z
džungle zase stane pokoj a čeká tam na
něj dokonce i večeře…)

skrývá tajemná věž! Podaří se mladému
detektivovi rozluštit záhadu ztracených
dětí a dostat srdce krásné Emílie?)
Pro aktuální informace sledujte plakáty a stránky obecního úřadu : )

27. 7. Studio DAMÚZA: Detektiv Lupa
a tajemná věž (Loutková pohádka pro
děti, co se nebojí! Vydejme se s detektivem Lupou do jedné zapomenuté vesnice na kraji začarovaného lesa, kde se

ŠKOLA
Den Země –
ve Staré Pace
Na naší škole jsme si Den Země připomněli ve čtvrtek 14. 4. 2016. V letošním
školním roce jsme zvolili téma Vznik života na Zemi. Děti pracovaly ve třídách,
kde si pod vedením pedagogů doplňovaly znalosti z období prvohor a druhohor. Každá třída měla praktický úkol
- výtvarně ztvárnit obyvatele, prostředí
a rostlinstvo z tohoto období. Na konci
projektového dne vznikla prehistorická
krajina, kterou si můžete prohlédnout u
vstupu do školy nebo o prázdninách na
obecním úřadě.
Celý den byl doplněn programem společnosti Trilopark Praha. Děti si mohly
odlévat ze sádry trilobity, ohmatat zkameněliny, zahrát na paleontology.
			 M. Nosková

Školní výlety
Na co nejvíce a nejraději vzpomínáte ze
svých školních let? Jistě to jsou akce sice
se školou spojené, ale strávené mimo
školu – výlety, výcviky, exkurze apod.
Jsou to také akce, na něž se samozřejmě
těší i dnešní děti, proto je nyní naší „nejdůležitější“ starostí zorganizovat a prožít
hezký den se svými žáky někde v přírodě
či při poznávání památek. A když je to
spojeno ještě se spaním v chaloupce, v
chatičkách nebo aspoň ve škole, tak je to
teprve to pravé dobrodružství.
V době uzávěrky tohoto čísla máme některé výlety za sebou, někteří právě ces-

tují a jiné to teprve čeká. Přinášíme tedy
jen stručný přehled toho, co na konci tohoto školního roku naši žáci procestují.
I. třída – Kunětická Hora,
návštěva Perníkové chaloupky (muzeum
perníku) a zvířecí farmy
II. a III. třída – Český ráj - Libošovice,
středověký program na hradu Kost, Vesec (a na závěr spaní ve škole) – viz samostatný článek
IV. a V. třída – Krkonoše – pramen
Labe – viz samostatný článek
VI.A třída – Pecka, Staňkov, Javorský
mlýn

VI.B třída – Praha – zoologická zahrada
VII. třída – Nebákov, Trosky
VIII. – IX. třída – Teplice nad Metují,
Adršpach, Broumovsko
Věříme, že ze všech výletů si děti přivezou spoustu krásných zážitků a vzpomínek do života.
pedagogové Masarykovy ZŠ

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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„Sláva, nazdar
výletu!“
Konečně tu byl pro druháky a třeťáky
vytoužený den. Sluníčko svítilo a počasí
nám od rána přálo. Vlakem ze Staré Paky
do Libošovic a potom Prokopským údolím a krásnou přírodou až na hrad Kost.
Překvapením byl velice hezky připravený
program pro děti šermířskou skupinou
„DE COSTE“. Bylo o nás postaráno od
začátku až do konce, včetně oběda. Jezdecké umění na koni předvedla princezna v pohádce „Princezna a drak“. Děti
ocenily vtip a nápaditost účinkujících a
věrohodnou postavu draka v životní velikosti. Když drak začal plivat oheň a chrlit
síru, seděly doslova s otevřenou pusou. V
alchymistické dílně jsme se dozvěděli, co
je to „kámen mudrců“ a jak lze připravit
různé lektvary. Princezna Karolínka nás

provedla pěti různými pohádkami, které
se na Kosti a v okolí natáčely. Po dobrém
obědě jsme se vydali údolím „Plakánek“
do Vesce a z Libošovic pak vlakem zpět
do Staré Paky. Našemu výletu nebyl zda-

Čtvrťáci a páťáci
našli pramen Labe

Sportovky v bazénu

Žáci 4. a 5. třídy se 9. června vydali
na školní výlet do Krkonoš. Ze Špindlerova Mlýna nás vyvezla lanovka na
Medvědín, kde na nás číhala nejen pěkná tlupa medvědů, ale i krásné dětské
hřiště. Odtud jsme už šlapali po svých
po hřebenech hor. Vrbatova bouda,
Pančavské vodopády, Labská bouda,
pramen Labe a zase pěkně pěšky zpět
až na Horní Mísečky. Po usednutí do
sedaček autobusu jsme měli v nohách
skoro 15 kilometrů! Počasí přálo, nohy
sloužily, všichni jsme se vrátili v pořádku domů.
Chválíme všechny děti za vytrvalost a
věříme, že si podobné zážitky dopřejí i
v létě s rodiči.
L. Novotná

Jarní vystoupení
Ve středu 8. 6. 2016 mohli rodiče, prarodiče i všichni příznivci Základní školy ve
Staré Pace zhlédnout v tělocvičně školy
přehlídku toho, co se žáci naučili během
školního roku v různých nepovinných
předmětech a zájmových kroužcích.
Těch, kteří o představení měli zájem,
bylo dost a tělocvična se naplnila tak, že
po dvouhodinovém programu nebylo
téměř co dýchat. Doufáme ale, že diváci
nelitovali, protože bylo opravdu na co se
dívat.
Krásné a obtížné melodie zazpívaly dívky druhého stupně, mírně popletené a
hlavně legrační pohádky zahrál dramatický kroužek, předvedly se mažoretky
z prvního stupně. Kluci a děvčata ze 2.
a 3. třídy připomněli tancem i zpěvem
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leka konec. Čekalo nás opékání párků a
nocování ve škole. Vše, včetně počasí, se
nám vydařilo. Děkujeme rodičům za pomoc a občerstvení ke snídani.
Z. Oborníková, J. Bartošová

muzikál Pomáda, úžasnou hrou na klavír se
blýsknul Tomáš Nypl, aerobik zacvičila děvčata z
prvního stupně. Program
završil svým nápaditým
vystoupením
pěvecký
sbor prvního stupně.
Diváci odcházeli z tělocvičny s úsměvem.
Doufáme tedy, že se všem
představení líbilo a těšíme se v příštím školním
roce na shledanou.
M. Žalská
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KNIHOVNA
V průběhu měsíce dubna jste mohli v
knihovně navštívit výstavu malíře a spisovatele Jiřího Fixla. Tento autor napsal
a nakreslil mnoho knih, všechny jsou pro
děti. Jsou to veselé příběhy a básničky,
které doprovázejí legrační ilustrace. Jiří
Fixl je také autorem jedné z knih, kterou prvňáčci obdrželi v minulých letech
jako odměnu při akci Už jsem čtenář –
pasování prvňáčků na čtenáře. Pasování
na čtenáře se uskuteční i letos, oceněno
bude 18 dětí (pokud se nebudou stydět a
přečtou svůj text).
Děti z druhé třídy, které byly vloni pasované, pravidelně každý měsíc navštěvují
knihovnu, kde si povídáme o knížkách
i o jiných zajímavých věcech. Všichni si
pak na závěr návštěvy vyberou knížku a
další měsíc o ní vyprávějí kamarádům.
Snažíme se společně s paní učitelkou

Oborníkovou, aby děti získaly kladný vztah ke čtení, ke knížkám a aby zjistily, že číst
je mooooc zajímavá činnost. Samozřejmě je nutná i podpora rodičů. Na nich záleží,
jestli dítěti umožní číst, případně si s nimi o čteném povídají a motivují je tak k další
četbě. Podle všech výzkumů děti, které nečtou, mají problémy se slovní zásobou a
dělají více chyb i v psaném projevu. Dítě, které vidí, že jeho rodič čte, si přirozeně
vytváří kladný vztah ke knize a ke psanému slovu.
Podpořte, prosím, své děti, přijďte s nimi do knihovny a já se budu snažit Vás všechny
po čtenářské stránce uspokojit. Byla jsem na Knižním veletrhu v Praze a nakoupila
jsem pro Vás knižní novinky. Samozřejmě mám ve svém knihovním fondu mnoho
zajímavých knih pro všechny. Přijďte se přesvědčit.
O prázdninách bude knihovna otevřena takto:
1. 7. – 15. 7.
Běžná otevírací doba (Po: 9 - 11; 12 - 15; Út, Čt: 9 - 11; 12 - 17 hod)
18. 7. – 29. 7. DOVOLENÁ
1. 8. – 5. 8.
Běžná otevírací doba
8. 8. – 19. 8.
DOVOLENÁ
22. 8. - …
Běžná otevírací doba
Těším se na Vás, přijďte se zásobit knihami na dovolenou a na prázdniny. U bazénu i
za oknem při dešti se tak krásně čte!
knihovnice

ŠKOLKA
SOKOLNÍCI

Mateřskou školu navštívil chovatel sokolnických dravců a děti se tak mohly
setkat s překrásnými tvory, které jen tak
v přírodě nemohou vidět. Společně jsme
se všemi třídami vyrazili na zahradu mateřské školky, kde se konala ukázka sokolnických dravců. Byl zde jestřáb lesní,
raroh velký, sokol stěhovavý, kříženci
velkých sokolů, orel skalní, káně...
Postupně nás chovatel seznámil s každým dravcem, jejich životem, lovem a
úlohou v přírodě. Dravé ptáky nám ukázal zblízka, ty nejodvážnější děti si mohly
dokonce pohladit i orla skalního.
Program byl poučný, děti byly nadšené a
z ukázky získaly mnoho nových poznatků. Radka Crhová

Karneval
v Sedmikrásce

„Dobré ráno, dobrý den, do masek se
převlečem. Pojďte rychle všichni dál,
máme tady karneval!“
Děti se už nemohly dočkat, až si obléknou připravené masky a ukážou se svým
kamarádům i paním učitelkám. Už od
rána do třídy chodily děti proměněné v
princezny, víly, kovboje, ale i zvířátka a
jiné pohádkové bytosti. V maškarní veselici nechyběl tanec v rytmu hudby, klouzání po skluzavce, cvičení s padákem,
nahazování kroužků na tyč, prolézání
překážek a jiné zábavné atrakce. Tečkou
za příjemným dopolednem byla malá
sladká odměna. Eva Zahradníková

Dobře zaplatím
za veškeré starožitnosti, obrazy
a obrazové rámy, hodiny i poškozené,
kapesní a náramkové hodinky, nábytek, sochy,
fotoaparáty, housle, hračky, knihy, pohledy, mince,
pivní lahve s nápisy, sklo, porcelán a jiné.
Po tel. dohodě vás navštívím, učiním nabídku
a v případě spokojenosti zboží odkoupím.
Poradenství i návštěva je vždy zdarma, platba
hotově.

Tel.: 605 254 511
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Přípravný kurz
„Předškoláček“
V jarních měsících proběhl na naší škole přípravný kurz pro předškoláky. Kurz
byl zaměřen na nácvik učebních návyků,
sociálních dovedností potřebných pro
úspěšné zapojení ve škole, nácvik sluchového a zrakového vnímání a grafomotoriky. Děti měly možnost se seznámit s
prostředím a trochu se naladit na způsob
práce ve škole.

Sluníčka u koní
Na podzim jsme se s předškoláky byli
podívat na koně ve staropackém hřebčíně. Paní Pfefrová nás velmi mile přijala,
představila nám všechna zdejší zvířata.
Ukázala a vysvětlila trpělivě dětem, jak je
práce na farmě krásná a nikdy nekončící.
Pozvala nás na květen, kdy se měla narodit hříbata.
Jednoho květnového dne jsme se vydali
s dětmi ze Sluníčkové třídy rozkvetlou
jarní loukou mezi ohradami k farmě. V
nich jsme pozorovali pasoucí se koně,
kteří po nás pokukovali. Dětem se koně
ve výběhu moc líbili.
Po příchodu na farmu jsme si nejprve
prohlédli kozí chlívky, kde byla malá
kůzlata. Děti si je směly pohladit a nakrmit nasušeným chlebem, který si předem
nosily do školky.
Následovala prohlídka stájí, kde jsme obdivovali dvoudenního bílého hřebečka,
jak poskakuje kolem své maminky.
Děti zaujal výběh, ve kterém mohly pozorovat starší hříbátka, pasoucí se klisny
a samečka lamy jménem „Lamík“, jenž
na všechny dohlížel.
Ráda bych poděkovala paní Pfefrové za
milé přijetí a za čas, který dětem věnovala.
M. Vytvarová

Předškoláčci se „učili“ celkem pětkrát.
Čas, který byl vyhrazen na zpívání, psaní, počítání, určování hlásek ve slovech a
další činnosti, utekl velmi rychle.
Ke škole samozřejmě patří domácí úkoly. Za splnění krátkých a snad zábavných
domácích úloh si děti většinou zasloužily
obrázek.
Poslední šesté setkání bylo nejen pro
děti, ale i pro rodiče. Ti obdrželi informace důležité před nástupem dětí do školy.
Pozvání přijala i pracovnice Pedagogicko
-psychologické poradny v Jičíně, která s

rodiči hovořila na téma školní zralosti a
o tom, jak mohou dětem usnadnit začátek školní docházky.
Přípravný kurz, který proběhl na naší
škole poprvé, byl hodnocen kladně. Pokud rodiče projeví zájem, uskuteční se i
v příštím roce.
Všem budoucím školáčkům přejeme
krásné prázdniny a v září na shledanou.
Mgr. Jitka Jírová
a Mgr. Jana Bartošová,
učitelky Masarykovy ZŠ Stará Paka

Výtvarné soutěže v mateřské škole
Každý školní rok se naše mateřská škola účastní různých výtvarných soutěží.
První soutěž, která se konala na podzim, měla název BAREVNÉ STROMY.
Tehdy se práce ujaly děti z Beruškové třídy. Tato třída malovala a tiskala dlaněmi
listy na podzimní stromy. Byla to kolektivní práce a stromy hrály všemi barvami.
Obrázek se povedl a nám všem se moc líbil. Jelikož se přihlásilo160 mateřských
škol, do finále soutěže jsme se bohužel nedostali.
V únoru děti ze Sluníčkové třídy kreslily příběh O MEDVÍDKOVI pro konto Život
bez bariér. Výtvarné práce byly vystaveny v bývalém hotelu Centrál. To, že cílem
projektu je snaha pomoci kontu Život bez bariér při nákupu školních pomůcek pro
žáky a studenty s handicapem, bylo pro nás velkou výzvou.
Nedávno jsme také posílaly další obrázky do soutěže pod názvem ŠKOLKA PLNÁ
DĚTÍ, kterou pořádá Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové. Výstava
probíhá v nové budově Univerzity v Hradci Králové. Děti ze Sluníčkové třídy vytvářely kolektivní práci „Děti ve školce“ s p. uč. J. Kobrovou a děti z Beruškové
třídy kreslily a lepily koláž pod názvem „Vesmír“ s paní učitelkou O. Pilařovou.
Děti malují s vekou radostí a pro nás paní učitelky je to velkým potěšením. Doufejme, že se v některé ze soutěží dočkáme již brzy také lepšího umístění.
Radka Crhová

Rytmy sběrného dvora

Ve dne 5. dubna 2016 nás navštívil se svou hudební dílnou „Rytmy sběrného dvora“
pan David Andrš. Děti se přesvědčily, že k produkci zvuku se dají využít věci kolem
nás, například plastové sudy, hrnce, chrastítka z plechovek, na které se hraje pomocí
paliček zakončených tenisovým míčkem.
Jeho vystoupení bylo úžasné. Po celou dobu všechny děti spolupracují a velmi si hraní
na „bubny“ užívají. Nejprve se učí „zpívat“ jednoduché říkanky a pak pomocí paliček,
prstů či dlaní kouzlí první rytmy.
A co si takhle trochu zadupat? Rámusítka jdou na chvíli stranou a už je tu „hra na tělo“
- tleskání, pleskání a dupání při hudbě. A opět jsou v kurzu paličky a už znovu bubnují. V posledních minutách děti předvádějí, co
umí, a do závěrečného finiše dávají všechny své síly, až uši zaléhají.
Po roce k nám do školky opět zavítal pan Josef Hloušek s
Byl to výkon
nabídkou programu Sportovní školička. Zájem rodičů byl
hodný velkévelký, a tak jsme v březnu mohli začít chodit sportovat do
ho orchestru.
tělocvičny základní školy. Sportovní školička je ucelený proVy m ě ř e n ý
gram sportovní přípravy pro děti od 4 do 6 let. Zaměřuje se
čas utekl jako
také na vytvoření kladného vztahu dětí ke sportu a zdravévoda a nám
mu pohybu. Děti se v průběhu deseti lekcí pod dohledem
nezbývá, než
hlavního trenéra pana Hlouška a dalších trenérů seznámily
se rozloučit
se základy např. basketbalu, fotbalu, florbalu a volejbalu.
a těšit se na
Vyzkoušely si svoji celkovou obratnost a někdy překročily
další setkání.
i své hranice strachu. Každý čtvrtek se děti s očekáváním
a chutí vydávaly do tělocvičny, kde pro ně byly připraveny
E. Zahradníhry, překážkové dráhy, cvičení na nářadí, hry s míči a další.
ková
Sportovní školičku jsme si všichni užili ve zdraví, a kdo ví,
třeba se s trenéry setkáme zase za rok. Kobrová Jiřina

Sportovci z mateřské školy
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Kurz první pomoci
v mateřské škole
U dětí se vyskytují různá onemocnění a
úrazy, vyžadující specifickou první pomoc.
Každý z nás se může dostat do situace,
kdy bude jeho dítě potřebovat rychlou
účinnou pomoc do příjezdu záchranné
služby.
Proto jsme se rozhodli jedno březnové
odpoledne věnovat tomuto tématu.
Do mateřské školy přijel zkušený záchranář, pod jehož vedením náš kolektiv
učitelek a zaměstnanců získal i upevnil si
nejnutnější znalosti a dovednosti první
pomoci se zaměřením na dětské pacienty.
Vyzkoušeli jsme si resuscitaci na dětském i dospělém modelu a zhlédli obrázky a videa s ukázkou první pomoci.
Školení bylo velmi zajímavé, a ač se téma
týkalo spíše nepříjemných situací, probíhalo v pohodové atmosféře.
Odeta Pilařová

SENIOŘI NA LETIŠTI

Z četných aktivit Regionální organizace
Svazu důchodců ČR v Nové Pace se neobvykle velkému zájmu těšil zájezd do
Prahy. Tentokrát byl spojen s předem
(několik týdnů dopředu!) zamluvenou
exkurzí na Letiště Václava Havla a návštěvou benediktínského kláštera v Břevnově.
Provoz na letišti v Praze byl zahájen
5. dubna 1937. V 9.00 hodin zde tehdy
přistálo první letadlo typu DC-2 České letecké společnosti na lince Piešťany-Zlín-Brno-Praha. Za architektonické
řešení odbavovací budovy získal Ing.
arch. Adolf Benš zlatou medaili na Světové výstavě v Paříži v roce 1937. Terminál
byl v provozu pro civilní leteckou dopravu v letech 1937 - 1939 a od června 1945
do června 1968. Od 15. března 1939 do
května 1945 zde působila německá Luftwaffe.
První překvapení nás čekalo v recepci letiště. Zde nás srdečně přivítala p. Tůmová, která pochází z Karlova u Staré Paky
a dodnes tam jezdí na chalupu. Pod jejím
vedením jsme prošli (s malými komplikacemi) bezpečnostním zařízením na
letištní plochu a tam nastoupili do letištního autobusu. Počasí nám přálo. Pohled
na startující a přistávající letadla byl pro
nás zážitkem. Od malých soukromých až
po velká dopravní s kapacitou 400 – 500
cestujících zde rolovala letadla z různých
evropských i mimoevropských zemí. Během exkurze jsme viděli i voliéry s dra-
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Předškoláci na Den Země v základní škole
V rámci vzájemné spolupráce předškolní
třídy se základní školou jsme byli pozváni na projektový Den Země.
Předškoláci si prohlédli budovu školy a v
jednotlivých třídách mohli sledovat žáky,
jak vyrábějí modely pravěkých zvířat a
rostlin nebo namalovaného pravěkého
ještěra, poskládaného z několika částí.
Společně ve skupině s prvňáky se děti zúčastnily programu, zaměřeného na aktivní poznání. V simulovaném prostředí si z
písku mohly odkrýt model dinosaura ve
skutečné velikosti, a tak si vlastnoručně
vyzkoušely práci paleontologa v terénu.
Dále si mohly zhotovit vlastní odlitky vyhynulých živočichů z forem asi padesáti
druhů.
Byly zde rozmístěné reálné fosílie, jako
například velcí trilobiti, schránky chobotnic, dinosauří zuby, zub megalodona,
stolička mamuta, přeslička, zkamenělé
stopy ještěrky, koprolit, ústřice....
Lektor tuto přednášku vedl zábavnou
formou a přiblížil dětem to nejpodstatnější, co by měly o dávném životě vědět.

Dětem se dopolední program v Masarykově základní škole ve Staré Pace líbil,
byly rády, že si mohly vše vyzkoušet a
domů si odnést vlastnoručně vyrobený
odlitek.
M. Vytvarová

vými ptáky, s jejichž pomocí je zajišťována ochrana letadel před střety s ptáky,
kteří žijí volně v přírodě okolo letiště.
Na závěr exkurze jsme se podívali do
prostor záchranné požární stanice. Patří mezi nejmodernější zařízení tohoto
druhu v ČR. Návštěva Prahy pokračovala prohlídkou benediktínského kláštera
v Břevnově. Jedná se o nejstarší mužský
klášter na našem území. Byl založen v r.
992 knížetem Boleslavem II. a biskupem
Vojtěchem. Dnešní barokní podobu zís-

kal v 18. století zásluhou stavitelů otce
a syna Dientzenhoferových (mimo jiné
též chrám sv. Mikuláše na Malé Straně).
S historií i současností kláštera nás seznámil v zajímavém odborném výkladu
místní průvodce. Po ukončení prohlídky
někteří z nás ochutnali pivo z místního
klášterního pivovaru.
Vzhledem ke značnému zájmu i limitovanému počtu účastníků pro exkurzi na
letiště se bude zájezd opakovat během
měsíce června. Jaroslav Bareš

Čarodějnice na hřišti 2016
Rok se s rokem sešel a byl tu opět 30. duben. Den, který byl vyhlášený tím, že se pořádaly čarodějnické slety neboli Filipojakubská noc. Na staropackém fotbalovém hřišti,
jako každý rok, byla postavena hranice a čekalo se jen na večer, až se rozhoří oheň.
Než však začalo opravdové čarodějnické
veselí, na kterém se sešlo spousta čarodějnic od nejmenších až po ty nejstarší, tak nám tento podvečer zpříjemnila
country skupiny Matylda z Nové Paky.
Skupina hrála samé známé písničky, které si všichni rádi zazpívali. Po setmění
byl zažehnut oheň a s ním se rozsvítilo
mnoho dětských radostných očí.
Večer proběhl v poklidu, nikomu se nic
nestalo. A přestože byla velká zima, tak
se lidé vraceli domů nadšeni a spokojeni. Doufáme, že se příští rok opět všichni
sejdeme na čarodějnickém rejdění.
PS: Čarodějnice na obrázku jsou pravé,
nebo je někdo pozná? :-)
S pozdravem Petr a Petra Richterovi
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SENIOŘI SPORTUJÍ

První dámská jízda ve Staropacké sokolovně

Za krásného počasí dne 8. 6. 2016 se konaly IV. letní sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje, tentokrát poprvé
v Borohrádku. Čekalo nás vlídné přijetí,
přátelská atmosféra a velmi dobrá organizace průběhu jednotlivých sportovních disciplín.
Her se zúčastnilo na 600 sportujících seniorů. Zapojilo se i 41 členů Regionální
organizace Svazu důchodců Novopacka.
A to úspěšně! Získali jsme celkem 9 medailí!

Mám ráda dámské dýchánky nebo jinak řečeno dámské jízdy, babské povídání, posezení s děvčaty nebo tlachání s kamarádkami nad kávičkou. Vždycky se těším na
setkání s kamarádkami ze základky nebo ze střední školy, kde zjistím, že každou z nás
už něco bolí, s mužskými je kříž, ale děti máme geniální a já na tom nejsem nejhůř.
Nebo letní večerní posezení, jak my říkáme soustředění, se sokolkami. Je to vždy příjemné zastavení v rychle běžícím kolotoči všedních dní.
Je fajn probrat všechny trable s mamkou, tou nejdůležitější ženou v našem životě, a
já mám to štěstí, že to mám ze dvou stran. Jako dítě i jako ta maminka. A vůbec ze
všeho nejbáječnější je, když jsme všechny tři spolu. Tři generace na jednom gauči a
dokážeme se spolu bavit a hlavně smát!
Chtěla bych se pokusit zasmát i s dalšími „babami všech generací“, a proto vás všechny zvu na historicky První dámskou jízdu ve Staropacké sokolovně v sobotu 24. září
2016 od 18.00 hodin. A protože jako ženy máme v sobě i pocit zodpovědnosti, loajality a chuti pomoci, bude tento večer věnován i charitativní činnosti. Pro první jízdu
jsem oslovila neziskovou organizaci Život bez bariér z Nové Paky, kde jsem našla
jednu báječnou ženu Inku, která, ač je na vozíku a s plnou fůrou starostí a problémů,
je takové moje sluníčko pro každý všední den. Výrobky z jejich dílny se pokusíme
vydražit a přispět na dobrou věc.
Tak ženský, neseďte doma a přijďte pobejt!!! Občerstvení, hudba a snad i tombola
budou připravené, vy si s sebou vezměte hlavně dobrou náladu a všechny svoje kamarádky, ať je sranda! A nezapomeňte na trochu těch peněz na charitu!
Vstupné bude 200,-Kč (v ceně je muzika, raut a některé nápoje – z Budějovického
Budvaru a Novopackého pivovaru - a z každé vstupenky 20,- Kč na tombolu pro děti.
Výtěžek z tomboly bude věnován na zakoupení odměn pro děti na akci v listopadu –
Halloween párty ve Staropacké sokolovně).
Vstupenky budou v prodeji od 1. srpna 2016 ve Staropacké sokolovně.
		
Těší se na Vás kolektiv Staropacké sokolovny.
Akce, které jsme pro Vás připravili:
ČERVENEC: 1. - 3. 7. 2016
Za jedničky řízeček, za ostatní nanuk –
		
při rodinném obědě dostane školák odměnu
ZÁŘÍ:
17. 9. 2016 Dámská jízda – zábava pro ženy všech generací,
		
tombola, aukce výrobků chráněné dílny
ŘÍJEN:
28. – 30. 10. 2016
Tradiční vepřové hody
LISTOPAD: 5. 11. 2016 od 15 hodin Rodinná Halloween párty –
		
soutěž o nejlepší masku, dětská tombola
11. 11. 2016 Svatomartinská husa
26. 11. 2016 Dílna – vánoční výzdoba, drátkování (Jana Dočekalová,
		
Petra Šimůnková, Naďa Ersepková)
PROSINEC: Vánoční punč

V běhu na 200 m byl Vladimír Novák
třetí a Alena Bujárková také. Ve střelbě ze
vzduchovky získala Iva Onderčaninová
druhé místo, v šipkách František Škvařil
třetí místo. Úspěšný byl též Jan Podzimek, ve hře pétanque zvítězil. Ve střelbě
na florbalovou branku ve svých věkových
kategoriích obsadili první místa Vladimír Novák a Jiří Sucharda. Ve stolním
tenise vystoupaly nejvýše Marie Suchardová a Marta Rosenbergová.
Domů jsme se vraceli spokojeni a s přesvědčením, že za rok do Borohrádku
opět přijedeme.
		
Věra Janatová

ÚSTÍ
Dětský den v Ústí

Tak jako každým rokem jsme se rozhodli opět uspořádat Dětský den v Ústí na
hřišti. Termín jsme zvolili na sobotu 4.
6. 2016. Velkou obavu jsme měli z počasí. Ale v sobotu bylo velice příjemně a
účast dětí s rodiči byla nad naše očekávání. Na děti čekalo mnoho soutěží, ať už
tradičních, či nových her. Obohacením
příjemného odpoledne bylo vystoupení
mažoretek. Věříme, že se většině rodičů
s dětmi odpoledne líbilo a naší odměnou
bylo i pár vyslovených poděkování za
krásně připravený Dětský den.
Poděkování patří všem sponzorům,
kteří nás podpořili. Velké poděkování
si zaslouží všichni ti, kteří se na tomto
dětském dni podíleli a přišli dobrovolně
přiložit ruku k dílu. 		
Petr Fejfar

Okrsková soutěž v požárním sportu v Ústí
V sobotu 21. května pořádalo SDH Ústí Okrskovou soutěž v požárním sportu. Počasí nám přálo a soutěže se zúčastnil 1 ženský a 7 mužských týmů. Jako zpestření
předvedla zásahová jednotka ze Staré Paky tzv. Hrbáček. Na nástupu přivítal soutěžící a hosty starosta SDH Ústí p. Matouš a p. Rail v krátkosti vysvětlil pravidla.
Štafety i útoky po dlouhé době zvládla všechna družstva bez diskvalifikace. Nikdo
se nezranil a mohli jsme vyhlásit výsledky:
Stupně vítězů:
Muži					Ženy
1. Roškopov					 1. Roškopov
2. Stará Paka II
3. Brdo
Po soutěži pokračovala volná zábava až do pozdních nočních hodin. Na závěr bych
chtěl poděkovat sponzorům za jejich podporu, ale hlavně všem lidem, kteří, ač nejsou členy našeho sboru, přiložili ruku k dílu a pomohli nám na louce bez jakéhokoliv zázemí uspořádat tak vydařenou akci. Děkujeme chalupářům, kteří nám dovolili
natáhnout si pod silnicí elektriku, všem kteří vydrželi ve stáncích s občerstvením až
do konce. Jsme vám všem vděční za přízeň a pomoc. Slova chvály, která slýcháme
ze všech stran, patří hlavně vám. Za SDH Ústí Martin Matouš
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Fotografiemi se vracíme na závody SDH do Ústí u Staré Paky

SPORT
Oddíl lyžování TJ SOKOL Stará Paka pořádal v sobotu 23. 4. 2016 pro širokou sportovní veřejnost

39. ročník běžeckého závodu STAROPACKÝ KROS

I přes nepříznivou předpověď našich
meteorologů na sobotu 23. dubna 2016
se 39. ročník běžeckého závodu STAROPACKÝ KROS konal opět za příznivého
jarního počasí.
V závodě, který uspořádal Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka, se na startovní
čáru letos postavil zatím rekordní počet
321 závodníků všech věkových kategorií.
Z toho bylo 85 předškolních dětí, 157
žáků a žákyň, 3 dorostenky, 5 dorostenců, 17 žen a 47 mužů včetně veteránů.
Letos také odstartovalo 7 rodičů v běhu
s kočárky.
Hlavního závodu na 4400 metrů se zúčastnilo celkem 52 závodníků. Absolutním vítězem letošního ročníku se poprvé
stal člen pořádajícího Oddílu lyžování
Jiří PODRAZIL. Na druhém místě doběhl do cíle společného závodu dorostenců,
mužů a veteránů Rudolf COGAN - Sokol
Nová Paka, třetí místo obsadil Jan KOPAL - Stará Paka.
Doba, kdy se čekalo na doběhnutí závodníků hlavního závodu, byla i letos
vyplněna vloženým závodem, jehož se
zúčastnilo sedm rodičů s kočárky.
Tři nejúspěšnější závodníci v každé kategorii obdrželi diplomy, medaile, pamětní
listy a věcné ceny od našich sponzorů.
Vítězové v kategorii mužů i žen dostali
navíc i pěkně zdobené dorty, zhotovené
v SŠGS – obor cukrář v Nové Pace.
Závod opět absolvoval, se startovním
číslem 89, František BÉM ze Slovanu
Liberec, ročník 1927. Každý rok panu
Bémovi rezervujeme startovní číslo odpovídající jeho věku a věříme, že se s ním
opět shledáme. Tak tomu bylo i letos.
Tomuto závodníkovi upřímně blahopřejeme a skláníme se nad jeho výkony.
I pro něho byla připravena tradiční cena
– věnec buřtů pro nejstaršího závodníka, který věnovala firma Podkrkonošská
uzenina – Bělá u Staré Paky.
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Diplomy, medaile i věcné ceny vítězům
předával ředitel závodu Jarka NYPL,
společně s předsedou TJ SOKOL Stará
Paka Ing. Jaroslavem BILEM a starostou
obce Stará Paka Josefem DLABOLOU.
Závody navštívil také bývalý několikanásobný vítěz Staropackého horského kro-
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su Petr HAVEL z Lomnice nad Popelkou
a mistr Evropy v běhu na 400 metrů z
roku 1978 a dlouholetý držitel tohoto
československého rekordu Karel KOLÁŘ. Závodníci a diváci měli možnost
navštívit i náš prodejní stánek a zakoupit
si zde různé občerstvení.
Na závěr děkujeme
všem závodníkům
za jejich účast v tomto závodě, také všem
divákům za povzbuzování malých i
velkých závodníků,
všem pořadatelům
za jejich obětavou
dobrovolnou činnost. Podrobné výsledky jsou zveřejněny na adrese www.
ski-starapaka.cz/staropackykros.
Bohuslav Nýdrle
kronikář Oddílu
lyžování

www.starapaka.cz

30. ročník biatlonového závodu
„Memoriál gen. por. Františka Sedláčka“ v Roškopově
Dne 7. května uspořádal Klub biatlonu
Roškopov ve spolupráci s AVZO již 30.
ročník závodu v letním biatlonu Memoriál gen. por. Františka Sedláčka. Za
pěkného počasí se závodu zúčastnilo

60 závodníků ze sedmi klubů biatlonu
Královéhradeckého, Středočeského a
Libereckého kraje. Fandit přišlo i hodně
příznivců biatlonu a rodiče dětí, kteří vytvořili pěknou atmosféru. Doma zůstala

jedna medaile a dvě čtvrtá místa, což je
na začátek sezony pěkné.
za Klub biatlonu Roškopov
Zdenek Kadavý

IV. letní sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje
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fotosloupek

Biatlon

Den Země

Sportovní školička - poslední hodina

Školní výlet

FIALOVÁ VIKTORIE, SLÁDKOVÁ VILMA, PECHOVÁ ZUZANA a NYPLOVÁ
VERONIKA

Vesmír - pracujeme společně

VÍTOVÁ JASMÍNA, JEBAVÁ JOHANA, LANGNEROVÁ VERONIKA

PECHOVÁ NIKOL, MERCLOVÁ KAROLÍNA, ŠEPSOVÁ TEREZA a PORUBSKÁ
LAURA.
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