čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 4 – říjen 2016

Slavnost k uctění památky a odhalení pamětní desky pplk. Jaromíra Brože

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 11. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 23. 6. 2016 od 18:00 hod. v sále kulturního domu Brdo
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený o bod
příspěvek městu N. Paka na pořízení pamětní desky J. Brože, který bude zařazen
mezi body 6) a 7) a rozšířený v bodě 8)
Smlouvy – o smlouvu o nájmu pozemku mezi Povodí Labe s. p. a obcí Stará
Paka., o smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení VB mezi Povodí Labe s. p. a obcí
Stará Paka, obě se týkají zpevnění břehu
v Roškopově, o smlouvu o dílo na úpravu prostranství pro odpady v Roškopově,
smlouvu kupní mezi obcí Stará Paka a p.
Milanem Hadincem – prodej M25
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 11. veřejného zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
pan Ing. Pavel Červený a Ladislav Frýba.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 10.
veř. zasedání zastupitelstva Obce St. Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu Obce
Stará Paka k 31. 5. 2016.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce
Stará Paka pro rok 2016.
Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
7) schvaluje mimořádný finanční příspěvek
Městu Nová Paka ve výši 10 000,-Kč na
pořízení pamětní desky brdského rodáka, letce a válečného hrdinu létajícího
v 311. čs. bombardovací peruti v Anglii, podplukovníka letectva v. v. in memoriam Jaromíra Brože.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) schvaluje čerpání fin. prostředků z investičního fondu MŠ St. Paka ve výši 54 717,96
Kč na opravu balkónů na budově MŠ.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
9) zamítá žádost ředitelky MŠ Stará Paka k
čerpání finančních prostředků z přeplatku za spotřebu plynu.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
10) schvaluje snížení neinvestičního příspěvku příspěvkové organizaci MŠ Stará Paka
na rok 2016 o 90 000,-Kč z důsledku
vratky přeplatku plynu.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
11) schvaluje kupní smlouvu mezi Karlem
Zuzánkem a obcí Stará Paka na koupi
pozemků parc. č. 140/3 o výměře 175 m2,
trvalý travní porost, a parc. č. 194/38 o
výměře 44 m2, ostatní plocha/silnice, oba
pozemky v k. ú. Roškopov za celkovou
smluvní cenu 7000 Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
12) schvaluje smlouvu o bezplatné výpůjčce
části pozemku parc. č. 764/15, ostatní
plocha/silnice, o výměře 81 m2, v k. ú.
Roškopov, mezi SS KHK a obcí Stará
Paka za účelem úpravy prostranství pro
sběrné hnízdo odpadů.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
13) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Matex HK s.r.o. na provedení stavby „Stará Paka, ul. J. Brože
– rekonstrukce veřejného osvětlení“ za
celkovou částku 418 462,62 Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
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14) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Jiří Kynčl na provedení
kamenických prací dle závazného stanoviska ze dne 28. 4. 2016 a dle posouzení
technického stavu stavebních konstrukcí
schodiště u kostela sv. Vavřince ve Staré
Pace za celkovou částku 226 248,-Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
15) schvaluje smlouvu o zřízení věcného
břemene mezi p. Ing. Janem Říhou a obcí
Stará Paka v rámci akce „dostavba kanalizace v lokalitě Letná“ o právu vedení
kanalizačního potrubí a jeho ochranného pásma v pozemcích parc. č. 39/2 a
40/1 v k. ú. Stará Paka za jednorázovou
úplatu ve výši 2 000,-Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Stará Paka a Městem Nová
Paka na stavbu ocelové haly, mobilního
kontejneru a mobilních ŽB prefabrikátů
v rámci Kompostárny Stará Paka.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení VB mezi obcí Stará Paka a společností ČEZ Distribuce a.s. za účelem zřízení podzemního kabelového vedení NN
na pozemcích 26/1, 27/1 a st. p. č. 124 v
k. ú. Ústí u Staré Paky za jednorázovou
budoucí úplatu ve výši 10 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi obcí
Stará Paka a firmou M-Silnice a. s. na
realizaci akce: „Stará Paka – Roškopov
– Myší díra“, výměna vozovkového souvrství za celkovou částku 911 491,79,-Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o nájmu části pozemku parc. č. 833 v k. ú. Roškopov, 299 m2,
vodní plocha, mezi Povodí Labe s.p. a
obcí Stará Paka za stavby „opevnění levého břehu Olešky“ za částku 2093,-Kč
včetně DPH/ kalendářní rok.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemena na části pozemku parc. č. 833 v k. ú. Roškopov, na
vybudování stavby opevnění břehu mezi
Povodí Labe s. p. a obcí Stará Paka za
stavby „opevnění levého břehu Olešky“
za úplatu ve výši 7 Kč/m2 bez DPH plochy věcného břemene.
Zodpovídá: starosta. Termín: průběžně
21) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi obcí
Stará Paka a firmou Kampa-Marynka s.r.o. na realizaci akce: „Stará Paka
– Roškopov – Oleška – ř. km. 22,001 –
22,136“, zpevnění levého břehu Olešky za
celkovou částku 477 950,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Nadoz, s.r.o. na realizaci
akce: „Oprava vodní nádrže Brdo“ za celkovou částku 240 462,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
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23) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a Jaroslavem Štropem na vypracování kompletní projektové dokumentace
včetně dokumentace pro výběr zhotovitele na „Rekonstrukci hasičské zbrojnice
JSDH Stará Paka – JPO III“ za celkovou
částku 85 000,-Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr na realizaci
akce: „Zpevnění veřejného prostranství
pro tříděný odpad - Letná“ za celkovou
částku 92 565,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta.Termín: neprodleně
25) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr na realizaci
akce: „Zpevnění veřejného prostranství
pro tříděný odpad - Roškopov“ za celkovou částku 65 461,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr na realizaci
akce: „Oprava cesty na pozemkové parcele p. č. 705/4 v k. ú. Ústí u St. Paky“ za celkovou částku 114 285,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
27) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Stará Paka a panem Milanem Hadincem na
prodej pracovního stroje – Multicar M
25 3S za smluvní cenu 20 000,-Kč včetně
DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
28) bere na vědomí informaci pana starosty
o uvolnění nebytových prostor prodejny
v kulturním domě Brdo k 31. 12. 2016 za
předpokladu ukončení nájemního vztahu dosavadním nájemcem a zamyšlení se
nad dalším využitím těchto prostor.
29) doplňuje ceník služeb Obce Stará Paka o
položku „turistická karta – 30,- Kč/ks “.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
30) schvaluje účetní závěrku za rok 2015 a
výsledek hospodaření za rok 2015.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
31) projednalo závěrečný účet Obce Stará
Paka za rok 2015 a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
32) schvaluje příspěvek Lázeňskému mikroregionu na rok 2016 ve výši 16 200,-Kč.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní.
Termín: neprodleně
33) bere na vědomí žádost p. Petra Sládka o
probrání příkopu na Brdě (před pí. Vágenknechtovou).
34) bere na vědomí dotaz p. Petra Sládka na
sekání trávy podél silnice, zejména co se
týká sekání v obcích.
35) bere na vědomí žádost p. Petra Sládka o
umístění veřejného osvětlení u p. Špicara
na Brdě.
36) bere na vědomí žádost p. Mgr. Pavla Antoše o posekání trávy v ulici Letná ve Staré Pace.
37) bere na vědomí informaci místostarostky
pí. Věry Hlostové o kolaudaci kanalizace
„Letná“, která se uskuteční 12. 7. 2016.
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38) bere na vědomí informaci místostarostky
pí. Věry Hlostové o umístění fotopastí na
území obce Stará Paka.
39) bere na vědomí informaci p. Ing. Pavla
Červeného na možnosti získání dotace
z ROP na výstavbu chodníků podél sil-

nic I. a II. třídy a návrh, aby si obec Stará
Paka zajistila konzultační firmu, která by
sledovala všechny možnosti na získávání
různých dotací.
40) bere na vědomí dotaz p. Žantovského
na termíny uzavírky silnice při výstavbě

dostavby kanalizace „Pod Hřebčínem“ ve
Staré Pace.
41) bere na vědomí upozornění pana J. Mühla na nebezpečnou šachtu v ulici u Normy ve Staré Pace.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

KOMPOSTÉRY OD OBCE – NOVÁ VÝZVA!!!
Sběr žádostí o domácí kompostér pokračuje
V Podhoranu č. 3 tohoto roku jsme předběžně staropacké občany informovali, že
očekáváme otevření výzvy na podávání žádostí o dotaci na nákup domácích
kompostérů. První týden v srpnu jsme se
této výzvy v rámci Operačního programu
životního prostředí (fondy EU) dočkali a
obec, ve spolupráci s dobrovolným svazkem obcí Novopacko,
začíná intenzivně pracovat na přípravě dotační
žádosti.
Hlavním podkladem pro
žádost a pro doložení
zájmu ze strany obyvatel bude sloužit seznam
žadatelů o nový kompostér, který je spravován
na obecním úřadě Stará
Paka. Pokud v seznamu
nejste dosud evidováni
a máte zájem o získání
domácího kompostéru o
velikosti 450 l nebo 800
l pro likvidaci bioodpadu z vašich nemovitostí na území Staré Paky,
proveďte svoji registraci
v seznamu do 15. 10.
2016. Jak se registrovat?
Kontaktujte paní místostarostku Hlostovou
telefonicky na čísle 605
250 827 (v pracovní dny
od 6:00 do -14:30) nebo
emailem mistostarosta@
starapaka.cz. Součástí
žádosti je adresa zájemce
a jeho kontaktní údaje
(email nebo telefon).
V případě úspěšné žádosti o dotaci budou kompostéry hromadně vysoutěženy a pořízeny do poloviny roku 2017.
Následně budou distribuovány do domácností v koordinaci TS Nová Paka na
základě vašich registračních údajů. Zájemce bude muset uzavřít smlouvu o výpůjčce na pět let. Po ukončení sjednané
doby trvání výpůjčky přejde vlastnické
právo ke kompostéru bezúplatně na žadatele.
Kompostéry budou pořízeny s ohledem
na co nejdelší životnost a bytelnost, dů-

myslný bude i sytém provzdušňování.
Kompostéry budou stejně jako v první
výzvě poptávány ze 100% recyklovaného
plastu. Díky extrémně silné tloušťce modulárních panelů (7 mm) a UV stabilizaci by jejich životnost měla být více než
20 let. Kompostéry o objemu 450 l jsou
určeny do zahrad s rozlohou cca 600 m2,

větší kompostéry o objemu 800 l jsou určeny do zahrad s rozlohou cca 1200 m2.
Z dosud přihlášených žadatelů chce přes
90% větší kontejnery.
Pokud budeme úspěšní, tak náklady na
pořízení kompostérů budou z 85% hrazeny Evropskou unií prostřednictvím
Operačního programu Životní prostředí,
zbylých 15% uhradí obec. Hlavním cílem projektu je umožnit našim občanům
kompostovat biologickou složku směsného odpadu včetně trávy a snížit tak
množství biologicky rozložitelných od-

padů, které se zbytečně ukládá na skládku. V budoucnu už obec nebude moci o
kompostéry prostřednictvím dobrovolného svazku Novopacka znovu žádat,
proto si dovoluji upozornit na nutnost
přihlásit se do této výzvy.
Věra Hlostová, místostarosta

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.
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Staropacký divadelní červenec 2016
Ten, kdo v první polovině prázdnin zůstal doma, měl již druhým rokem možnost trávit středeční červencová odpoledne ve společnosti loutek a pohádkových
příběhů.
Ve středu 6. července se konalo první
divadelní představení. V prostoru za základní školou jsme zhlédli netradiční pojetí pohádky Perníková chaloupka v podání Mirky Bělohlávkové za hudebního
doprovodu Marka Bělohlávka. Všichni
na představení přítomní teď už vědí, že
"i ten nejsladší perníček může někdy pořádně zhořknout v ústech. A že nic není
takové, jak by se mohlo na první pohled
zdát ..."
Ani ten, kdo přišel ve středu 13., neprohloupil. Vyslechl totiž příběh o krásné Li-

dunce, která vůbec nebyla líná, ale o jedné líné Liduně si pohádku vymyslela, aby
pak byla po zásluze za svou dobrotu, píli
a dodržení slibu královsky odměněna...
jak už to tak v pohádkách bývá! Krásné
dřevěné loutky v rukou Jarmily Vlčkové, majitelky Divadla U staré herečky, na
chvíli ožily a zájemci si je dokonce mohli
po představení opatrně osahat.

Příběh o tom, že zlobit maminku se nevyplácí, viděli návštěvníci představení,
kteří přišli 20.7. Herci Divadelní asociace
Marky Míkové nám v představení "Tam
kde žijí divočiny" vyprávěli příběh malého Maxe, který maminku hodně zlobí.

Pak se ale stane něco, co ho donutí se nad
sebou zamyslet - v jeho pokoji se objeví
palmy, moře a také různé divoké bytosti
- 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 za své zlobení omluvil...
Naštěstí vše dobře dopadlo a z džungle se
zase stal pokoj, kde na něho čekala maminka, a dokonce i večeře!
Přestože počasí ve středu 27. 7. neslibovalo zrovna slunečný zážitek,
odvážlivci, kteří dorazili na poslední divadelní "zastavení", odcházeli s
úsměvem. Nejprve je svým svérázným představením "Vojna s Turkem"
rozveselila herečka Divadla DRAK
Johana Vaňousová. Úsměv návštěvníkům vydržel i během dobrodružného přesunu do školní tělocvičny,
kde jim Johanka spolu s herci Divadla DNO Jiřím Jelínkem a Matějem
Pospíšilem předvedla "vesmírnou
šou" s písněmi o kosmonautech,
delfínech, datlech i datlích, vzduchoprázdninách a táborových řádech :-)
Staropacký divadelní červenec pořádá Obec Stará Paka ve spolupráci se
spolkem OPEN ART, z. s. a Masarykovou základní školou. Letos jednotlivá představení navštívilo v průměru 60
diváků, což je více než vloni a to nás těší!
Doufáme, že se všem návštěvníkům, a
zejména těm nejmenším, divadla líbila...
a příští rok za školou opět na viděnou!
Kateřina Krejčová

POUŤ SVATÉHO VAVŘINCE VE STARÉ PACE
Již vloni jsme se snažili po mnoha letech
navázat na tradice poutí, které se váží ke
svátku Sv. Vavřince. Nechtěli jsme ale slavit komerčním způsobem,
spíše se chvilku zastavit,
sejít se s přáteli a k tomu
si poslechnout pěknou
hudbu.
V sobotu 13. srpna 2016
odpoledne jsme pro zájemce v místní knihovně
připravili přednášku ředitelky Městského muzea v
Nové Pace Ivety Mečířové
s promítáním a výstavou
fotografií pana Jiřího Čejky o velké povodni v Nové
a Staré Pace v roce 1936,
která si vyžádala tři lidské
životy. Přes počáteční malé technické
problémy jsme na plátně na fotografiích
sledovali hrůzy, které dokáže napáchat
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velká voda po jednom dešti. Návštěvníci
dříve narození poznávali místa, která již
dnes neexistují nebo vypadají jinak.

Bylo to setkání velmi milé a příjemné.
To však nebyla jediná akce k připomenutí tradice staropacké pouti.
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Od 17 hodin se v ten samý den sešli milovníci vážné hudby v kostele Sv. Vavřince. Na programu byl koncert duchovní
hudby „Baroko“ v podání kytaristky Heleny Střížkové a loutnisty Rudolfa Měřínského. Nebyl to však klasický koncert,
jak by se od vážné hudby čekalo. Pan
Měřínský velmi netradičně představil oba dva hudební nástroje – kytaru a
loutnu. Přiblížil nám historii jejich vzniku a různé proměny v běhu věků. Velice
vtipně se snažil zapojit do hovoru i nás.
Dokonce nás i zkoušel. Vyslechli jsme
několik skladeb, které v doprovodu kytary své kolegyně zahrál na různě veliké
loutny. Bylo se prostě na co dívat a moc
nás potěšila i mnohem větší návštěvnost
než vloni. V tradici budeme pokračovat
a již teď vymýšlíme, čím Vás příští srpen
překvapíme.
Za pořadatele Hana Hylmarová
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ŠKOLA
Organizace školního roku 2016/2017
Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2017.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 30. června 2017. Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2016. Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2016 a skončí v pondělí 2. ledna
2017. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2017. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 3. února 2017.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:
6. 2. - 12. 2. 2017

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

13. 2. - 19. 2. 2017

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

20. 2. - 26. 2. 2017

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

27. 2. - 5. 3. 2017

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

6. 3. - 12. 3. 2017

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

13. 3. - 19. 3. 2017

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

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 13. dubna a pátek 14. dubna 2017. Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 1.
července 2017 do pátku 1. září 2017. Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne v pondělí 4. září 2017.

Průběh základního vzdělávání

Zápis do I. ročníku je stanoven na pátek 7. dubna 2017 od 12:00 hodin

Vzdělávací program pro základní vzdělávání: Ve školním roce 2016/2017 se v základních školách vyučuje ve všech ročnících
podle školních vzdělávacích programů (ŠVP ZV) připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV) na základě Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, kterým se mění vzdělávací program pro základní
vzdělávání, čj. MSMT-28-603/2015 od 1. 9. 2016. Náš ŠVP ZV nese název: „Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti Č.
j. 01/2007“ v platném znění.

Přehled termínů pedagogických rad 2016 - 2017

Zahajovací pedagogická rada: 25 8., 31. 8., 1. 9. 2016. Pedagogické rady v průběhu školního roku – vždy od 15:00 hodin ve sborovně školy
1. čtvrtletí		
čtvrtek 24. 11. 2016
1. pololetí		
čtvrtek 19. 1. 2017
3. čtvrtletí		
čtvrtek 20. 4. 2017
2. pololetí		
čtvrtek 22. 6. 2017
Závěrečná pedagogická rada: 30. 6. 2017

Přehled třídních schůzek 2016 – 2017

12. 1. 2017
čtvrtek 15:30 hodin
Společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu za 1. pololetí, aktuální informace pro rodiče, plánované akce ve druhém
pololetí, zimní sportovní kurzy, volba povolání
15. 6. 2017
čtvrtek 15:30 hodin
Společné třídní schůzky, hodnocení chování a prospěchu za druhé pololetí, školní výlety, exkurze, informace k závěru školního
roku. Vždy po skončení třídních schůzek se sejde výbor Rady rodičů v ředitelně školy.

Přehled informativních schůzek pro rodiče se žáky 2016 – 2017

15. 11. 2016		
Úterý - informace třídních učitelů a vyučujících za první Q
22. 11. 2016		
Úterý - (hodnocení žáků společně s rodiči)
13. 4. 2017		
Čtvrtek – informace třídních učitelů a vyučujících za třetí Q
18. 4. 2017		
Úterý - (hodnocení žáků společně s rodiči)
Konzultační schůzky:
Úterý I. stupeň:15:00 – 16:30 hodin (dle předchozí domluvy)
			
Čtvrtek II. stupeň:15:30 – 17:00 hodin (dle předchozí domluvy)
Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách nebo v určených učebnách formou individuálních konzultací
(hodnocení, sebehodnocení) společně se žáky.
									Mgr. Pavel Antoš v. r., ředitel školy
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

5

www.starapaka.cz

Za pohádkou
Ve čtvrtek 8. 9. 2016
velká většina žáků naší
školy nasedla do autobusu a vyrazila za
pohádkami do města
Rumcajse a Manky do Jičína. Zde nás čekala
nejen zábava, ale některé z nás i povinnosti. Sbor pod vedením paní učitelky
Soni Stuchlíkové a dramatický kroužek
pod vedením paní učitelky Jany Kuželové „oprášili“ vystoupení a předvedli své
umění i všem Jičínským. Výborně reprezentovali naši školu a za to jim patří
velký dík.
My ostatní jsme si užívali a nasávali atmosféru pohádek. Prošli jsme si
centrum města a zhlédli mnohá představení či pohádky. Nejvíce nás ale za-

ujala hudební dílna paní Laďky Dlouhé, kde jsme si mohli všichni zahrát
na bubny a mnoho dalších zajímavých
nástrojů, které používali naši prapřed-

ci. Nadšení nás všech bylo obrovské.
Již nyní se těšíme na další ročník festivalu Jičín - město pohádky.
Z. Oborníková

ŠKOLKA
Otvírání zahrady

Konečně se děti i rodiče a zaměstnanci
naší mateřské školy dočkali! V úterý 21.

června se slavnostně otevřela zahrada.
Celý projekt byl financován Obcí Stará
Paka, za spoluúčasti ze Státního fondu
životního prostředí České republiky. Zahrada je vybudována v přírodním stylu
a má rozvíjet především u dětí kladný
vztah k přírodě a jejich tělesnou zdat-

nost, umožnit co nejdelší
pobyt dětí venku.
Projekt zahrady byl realizován firmou Zahrada pod
květinou z Českých Budějovic.
Ruku k dílu
přiložili
zaměstnanci mateřské školy – ať
již samotnými
návrhy projektu, brigádami
při posledních
úpravách, ale
zapojily se i děti – sbíraly
kamínky v trávníku. Velké
poděkování patří také rodičům, kteří vybudovali bylinkový záhon a ohniště, novým nátěrem
obnovili dopravního hřiště, a hlavně ve
spolupráci s dětmi vytvářeli nádherné
dekorace do zahrady - pohádkové skřítky.
Zahradu jsme otvírali za hojné účasti
rodičů a dětí. Jak jinak než slavnost-

ním táborákem. Návštěvníci mohli také
zhlédnout výstavu zahradních skřítků.
Jejich autoři se dočkali i malého ocenění.
Poděkování patří maminkám za přípravu občerstvení. Doufejme, že se v červnovém odpoledni všichni dobře bavili,
i když se chybička vloudila a avizovaná
kapela odřekla na poslední chvíli účast.
Teď jen přejme dětem, aby jim zahrada
sloužila k radosti i poznávání.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Zápis do mateřské školy

Zápis do mateřské školy na školní rok 2016/2017 se uskutečnil dne 26. 5. Pro nový školní rok bylo v mateřské škole 18 volných
míst. Protože se k zápisu dostavilo 23 zákonných zástupců se svými dětmi, nebylo možné všechny zájemce o umístění v naší
mateřské škole uspokojit. Při umístění dětí bylo postupováno podle předem daných kritérií. Přednost při přijímání měly děti v
posledním roce před zahájením školní docházky, potom děti podle věku od nejstaršího k nejmladšímu a posledním kritériem
bylo i trvalé bydliště dětí v obci Stará Paka a přidružených obcích. Pokud se v průběhu školního roku uvolní v mateřské škole
místo, bude možné přijmout i další zájemce. Vždy však do kapacity 75 dětí. Nad tuto kapacitu nelze děti do mateřské školy
přijímat.
Novým dětem přejeme, aby se jim v mateřské škole líbilo, získaly zde nové kamarády, dozvěděly a naučily se mnoho nového a
první chvilky v mateřské škole zvládly bez potíží a velkého stýskání po rodičích. Lenka Typltová, ředitelka MŠ
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Rozloučení s předškoláky trochu jinak
Na konci tohoto
školního roku
odcházelo do
základní školy 17 dětí. Paní
učitelky pro rodiče a děti pořádají každoročně
pravidelně rozloučení. Letos
ho paní učitelka
Kobrová a Vytvarová pojaly při přípravě
trochu
jinak.
Pozvaly k vystoupení pěvecký sbor základní
školy pod vedením paní učitelky Soni
Stuchlíkové. A tak děti i rodiče zhlédli na
úvod velmi pěkné vystoupení. Dětem ze
základní školy a především paní učitelce
patří velké poděkování.
Jako tradičně pak následovala přehlídka

školních batohů a tašek, kdy si je děti vyzkoušely „nanečisto“, na památku se oblékly do „předškoláckého“ trička, obdržely malý dárek. A pak hurá na zahradu k
táboráku. Přejeme dětem, ale i rodičům
úspěšný start do první třídy.

Prázdniny v mateřské škole
O letošních letních prázdninách byl přerušen provoz mateřské školy od 11. 7.
do 21. 8. Zaměstnanci mateřské školy
si v době uzavření školy vybírají přede-

vším zákonnou dovolenou, všichni čerpají nové síly do nového školního roku.
Nutný je i odpočinek pro děti od velkého
kolektivu. Psychologové doporučují pro

děti mateřské školy stejně dlouhý odpočinek jako dětem ze základní školy, a tak
si ceníme rodičů, kteří toto vědí a pokud
mohou, nechávají si děti v průběhu letních prázdnin doma, případně zapojí
do péče o ně širší rodinu. Samozřejmě
chápeme, že vždy to není možné, zvláště
tam, kde není k dispozici např. babička
na hlídání.
Bohužel, stává se nám pravidelně každé
prázdniny, že rodiče přihlásí svoje děti
na prázdninový provoz, ale potom si děti
nechají bez řádné omluvy doma. Například v prvním prázdninovém týdnu bylo
přihlášeno 30 dětí, ale přišlo pouze 13
dětí. Většinu z nepřítomných rodiče neomluvili. V tomto případě vzniká při provozu školy zbytečná finanční ztráta - ať
již při normování potravin nebo finanční
ztráta při zbytečně velkém počtu zaměstnanců. Rozhodně by bylo lepší vynaložit
tyto finance ve prospěch dětí jinak.
V průběhu uzavření mateřské školy
opravila firma Hakoss všechny balkony
a lodžie, které byly již ve velmi špatném
stavu, byly vyměněny dřevěné obrubníky
na pískovištích, provedeny nutné opravy
v budově a provozní zaměstnanci provedli generální úklid všech prostor tak,
aby bylo vše včas připravené na nový
školní rok.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Upozornění pro všechny rodiče současných i budoucích miminek: slavnost
vítání občánků připravujeme každý rok
na jaře a na podzim /většinou květen a
říjen/. Z hlediska nevyjasněné legislativy
v oblasti ochrany dat je nutné, aby rodiče narozených miminek o přivítání po-

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

žádali vyplněním jednoduché Přihlášky
na vítání občánků ve Staré Pace, kterou
najdete na webu obce www.starapaka.cz,
u sekretářky pana starosty nebo v Místní
knihovně ve Staré Pace. Jedině na základě
této vyplněné přihlášky budu moci Vás a
Vaše nejmilejší pozvat na vítání občánků.

Věnujte prosím tomuto upozornění pozornost a připomeňte jej těm, kterých se
to týká a bude týkat v budoucnu.
Další vítání občánků připravujeme na
5. 11. 2016 a budeme se na Vás těšit.
SPOZ Hana Hylmarová

SENIOŘI
Pobyt v Janských Lázních – Siréna – II. turnus 25. 6. – 2. 7. 2016
Jak jsme jeli? Zdržely nás semafory,
silnice se upravuje a to nejsou žádné fóry!
Po desáté jsme dojeli, žádný malér neměli.
Přijeli jsme z Nové Paky, ze Staré a z Ústí taky,
z Bělohradu, Roškopova i z Hořic a z Pecky.
Sešli jsme se na Siréně skoro všecky.
První turnus skončil, druhý slibně začal,
vloni nám propršel, nikdo však neplakal.
Letos sužují zem vedra, sucho příval střídá.
Příroda je všemocná, človíček jen zírá…
Dny zde rychle ubíhají, práce plno máme,
na masáže, do bazénu rychle pospícháme.
Rekondiční pobyt má upevnit zdraví.
Důchodci to potřebují – pohyb všechno spraví!
Čistý vzduch a dobrá strava, klid a pohoda,
všechno, co nás obklopuje, zdraví pomáhá.
V Siréně nás mají rádi, po 16 letech jsme již kamarádi.
Vždy se snaží ze všech sil, aby každý spokojený byl.
Všechno jednou končí. Máme velké přání,
abychom se mohli těšit za rok znovu na shledání.
Náš dík patří organizátorům Svazu důchodců Nová Paka i zaměstnancům Sirény – rodině Havlinových. Děkujeme za pobyt i za
dobré zážitky. Za účastníky Z. Z.

Dovolená Lenoch 28. 8. - 3. 9. 2016
/hodnocení slovy začínající básnířky/

Na Lenochu se dobře daří,
je tu prima vedoucí.
A pan kuchař s milou kuchařkou
výborně nám vaří.
Lenošit se ale nedá.
A tak hurá do přírody
léčit duši, klouby záda.
V bazénu je krásná voda,
ten, kdo nešel, jeho škoda!
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Staré přísloví nám praví:
V zdravém těle zdravý duch!
My Vám všichni děkujeme,
za rok přijedeme zas.
Ať žije cestovní ruch!
		
Věra Zívrová

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

Vidochov 6. 8. 2016 –
sobotní hudební odpoledne

Je tu hezky u nás ve srubu.
Dobří lidé a pivečko ze sudu,
udírna s klobáskou,
vše připraveno s láskou.
Tak my tady pod Kozincem
žijem,
pivečko a vínečko pijem.
A kdo má pod čepicí,
ten pije i slivovici.
Dnes sešli jsme se zase
v tomto letním čase

přivítat pěkně postaru
tuhle vzácnou kapelu.
Přijeli k nám z velké dáli,
aby nám tu hráli
písničky slovenské a české.
Všechny jsou milé a hezké.
Vítáme je tedy mezi námi,
jsou to naši dobří známí
ORDZOVIANKA.
Ingrid Linková

www.starapaka.cz

Bojovník noci ve službách 311. bombardovací peruti RAF
V letošním roce tomu bude již čtyřiasedmdesát let od smrti napůl zapomenutého rodáka z Brda u Staré Paky pplk.
Jaromíra Brože, navigátora 311. bombardovací peruti RAF. Sedmdesát čtyři
let je natolik dlouhá doba, že umožnila
zrození řady mylných výkladů životního
příběhu pplk. Jaromíra Brože.
Neúplné výklady Brožova boje za svobodné Československo, nedostatečná informovanost veřejnosti a touha po uctění
jeho hrdinské oběti se proto staly základem snažení, které vedlo až k přípravám
blížící se události – Slavnosti k uctění
památky a odhalení pamětní desky pplk.
Jaromíra Brože.
Kdo ale Jaromír Brož byl a jaký je jeho
životní příběh?
Jaromír se manželům Brožovým narodil v obci Brdo u Staré Paky dne 13. září
1914. Již jeho dětství ale provázela řada
neštěstí. V roce 1916 zemřel mladší bratr
Miroslav, kterého o rok později následoval i Jaromírův otec, který v návaznosti
na strašlivé zážitky ze světové války spáchal sebevraždu.
Osamocená vdova Anna Brožová (rozená Špicarová) tragické roky překonala
díky pomoci rodinného přítele Josefa
Kynycha, za kterého se později provdala. Společně se svými třemi dětmi ho
následovala do Staré Paky, kde Jaromír
začal docházet do místní základní školy.
Jaromír byl velmi schopným studentem,
jehož cesta za vzděláním pokračovala na

půdu novopacké reálky a později na učitelský ústav v Hradci Králové.
Z Jaromíra Brože se tak stal učitel s
aprobací pro výuku českého jazyka, matematiky a tělesné výchovy. První pracovní zkušenosti již vystudovaný Jaromír
sbíral na školách v Trutnově, v menšinové škole ve Chvalči a v Boru u České Lípy.
Spolu s rokem 1937 ale přišlo nebezpečí
brzké války a Jaromír musel nastoupit
výcvik důstojníků letectva v Prostějově.
V době mobilizace sloužil již jako letecký
pozorovatel u 61. letky. Spolu s Mnichovem sice přišel konec československých
obranných snah, ale řada vojáků se rozhodla usilovat o obnovení svobodného
Československa prostřednictvím zahraničního odboje. Jedním z těchto bojovníků byl i Jaromír Brož.
Jaromír se vydal na dlouhou a nebezpečnou cestu. Nejprve se účastnil obranných
bojů v Polsku, kde byl zajat postupující
Rudou armádou a uvězněn. V červenci
1940 byl Rusy propuštěn a spolu s dalšími letci odeslán z Oděsy do Istanbulu a
následně do Port Saidu, Suezu a indické
Bombaje, ze které pokračoval kolem jižní Afriky až do anglického Liverpoolu. V
Anglii byl krátce po svém příjezdu přijat
do RAF, konkrétně do 311. bombardovací peruti, kde nastoupil jako navigátor.
Během služby u 311. bombardovací peruti se Jaromír Brož účastnil celkem
osmi operačních letů, při kterých bombardoval cíle jako Dunkirk, Ostende,
Emden, Cáchy, Brest a Brémy. Poslední nálet na Brémy se ale Jaromírovi stal
osudným. Při zpáteční cestě byl bom-

bardér typu Vickers Wellington zasažen
protiletadlovou palbou nepřítele a musel
nouzově přistát nedaleko holandského

města Tilburg. Během nouzového přistání tragicky zahynuli tři členové posádky,
mezi nimi i Jaromír Brož. Přeživší členové posádky se včas dostali z letadla, ale
zbytek války strávili v německém zajetí.
Životní cesta Jaromíra Brože tak nečekaně skončila již ve věku sedmadvaceti let.
/převzato z Achátu/			
Bc. Miroslav Beneš

ODHALENÍ PAMĚTNÍ DESKY pplk. JAROMÍRA BROŽE
V úterý 13. září 2016 odpoledne se v prostorách Gymnázia v Nové Pace uskutečnila Slavnost k uctění památky a odhalení pamětní desky pplk. Jaromíra Brože.
Záštitu nad akcí převzali starostové Nové
a Staré Paky Mgr. Josef Cogan a Josef Dlabola. Již při vstupu do budovy gymnázia
nás pohltila slavnostní atmosféra, Evergreen Dixieland Band nás
dobovými
melodiemi
přenesl do
první poloviny minulého století,
kdy Jaromír
Brož žil a
kdy také zemřel.
Krátkými

projevy obou starostů Nové a Staré Paky
slavnost začala. Následně Mgr. Milan Pospíšil všem přítomným přiblížil životní
pouť Jaromíra Brože. Připomenul všechny důležité okamžiky jeho krátkého, ale
plodného života. Připomenul také, že
se dokumenty o přesném roku narození
rozcházejí.
Následovaly projevy dalších oficiálních hostů, mezi
nimi i synovce a
neteře pplk. Jaromíra Brože. Nastalo odhalení pamětní desky, která byla
vyrobena
podle
návrhu
Radima
Karla. Odhalení
se ujali oba starostové a na závěr

zazpíval sbor Gymnázia v Nové Pace československou hymnu.
Následoval volný program – vyhrávala
hudba a návštěvníci si mohli prohlédnout výstavku v přilehlých prostorách.
Abychom i my ve Staré Pace uctili památku pplk. J. Brože, rozhodli
jsme se udělit mu

čestné občanství
im memoriam.

Stane se tak po přestěhování výstavky
z Nové Paky do Místní knihovny ve
Staré Pace. Akce se uskuteční nejspíš
22. října, ale sledujte prosím plakáty.
Samotná výstava v místní knihovně
potrvá do 4. listopadu 2016.
Přijďte se podívat. H. H.
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POSLEDNÍ GORILY HORSKÉ - MUDr. Vratislav Čermák
Dnešní třetí africké povídání směřuje do Ugandy. Cesta z keňského Nairobi míří přes Masai Mara a Nakuru přes hranici až do
ugandské metropole Kampaly. Stovky kilometrů prašných cest, horko a spolykaný červený prach, rozbahněné výmoly, ale také
krásné scénérie a setkání se spoustou exotických zvířat.
Sloni, lvi, hroši, pakoně, nejrůznější druhy antilop. Sedm dní od svítání do noci v
rozhrkaném voze, přehazovaní ze strany
na stranu, nahoru a dolů. A to jsme teprve v polovině!
Na konci druhého týdne se dostáváme
konečně do hor. Přibývá zeleně, cestu lemují plantáže banánů a čajovníků, kopce
jsou čím dál strmější.
Na pomezí států Uganda, Rwanda a
Kongo, uprostřed horských tropických
pralesů, přežívá poslední populace horských goril. Tito mohutní býložraví primáti jsou v počtu necelých osmi set kusů
posledními zástupci svého druhu na naší
planetě. Typická jsou pro ně rodinná
uskupení a část z nich byla v minulých
letech habituována. To znamená, že tyto
gorily byly přivyknuty na kontakt s člověkem. Tento proces trvá několik let a
znamená na jedné straně velmi přísnou
ochranu před pytláky, přísná pravidla
vzájemného kontaktu a pravidelné informace o pohybu goril.
V jihozápadním koutě Ugandy přežívá
na poměrně malé ploše horského pralesa
přibližně 370 gorilích jedinců. Jsou začlenění do deseti rodin, jež mají okolo
20 – 35 členů. Často není snadné určit
přesný počet, jsou to divoká zvířata s
velkým teritoriálním posunem. Národní
park Bwinde Impenetrable Forest měří
331 km2. Není ale specializován pouze na
ochranu horských goril, i když je to jejich
hlavní úkol. Jde o ochranu téměř celé poloviny světové populace těchto kriticky
ohrožených zvířat. Žijí v nadmořských
výškách mezi 1200-2600 m.n.m.
Po pádu brutálního ugandského diktátora Idiho Amina v dubnu 1979 byly postupně vytvořeny předpoklady ke vzniku
chráněných území a v roce 1994 byl park
vzat pod ochranu UNESCO.
Každé ráno mají rangeři v terénu povinnost hlásit pomocí GPS pozici tlupy a
podle toho je zdola plánován výstup. Ten
může trvat hodinu, ale také šest hodin.
Briefing před výstupem pamatuje na
instruktážní video, rozdělení do skupin
maximálně po osmi členech a instrukce,
jak se chovat v místě kontaktu s primáty.
Odložit všechny osobní věci, jídlo, pití,
hole. Lidé mladší 15 let do přítmí pralesa
nesmí, nebezpečím jsou kapénkové infekce a vůbec větší počet chorob, jež děti
mohou šířit. V gorilím společenství tyto
choroby mohou způsobit katastrofu.
Ale i tak, dovolen je pouze kontakt do 5-7

metrů, což je ale
nařízeno lidem.
Gorily často tuto
vzdálenost překračují, mnohdy
přecházejí v bezprostřední blízkosti lidí. V takovém případě
je třeba zachovat
klid, nevyvolávat oční kontakt,
klidně pokleknout a projevit
podřízenost. To
v hlavách goril eliminuje hrozbu. Nesmí
se při fotografování používat blesk, rovněž mluva musí být tlumená.
Výstup bývá někdy snadný a trvá desítky
minut, jindy je to drsná výprava s mnohasetmetrovým převýšením nahoru a
dolů.
Ozbrojený ranger přestane na chvíli prosekávat mačetou pralesní cestičku, zaposlouchá se do vysílačky a pak mi oznámí:
„Ještě tři sta metrů!“ Na výšku, nebo na
dálku, napadá mě...
Jdu už na doraz, pak přichází paseka,
tam jsou jeho kolegové a musím odložit
všechny osobní věci.
Prudký sráz dolů v pralesním přítmí a
spatřím první gorilí samici. Leží rozvalená v podrostu, naprosto klidně si čistí
špínu mezi prsty nohou. Mrazivý zážitek
z bezprostřední blízkosti!
Roztřesenýma rukama fotím tuto unikátní příležitost, aniž bych správně nastavil expozici.
Špatně! Jenomže udělat chybu v tak extatickém prostředí je snadné.
Opírám se o šikmý strom, má možná
15cm v průměru. Jsem ve svahu. Pevně
opřen zády sleduji „silverbacka“, jak slézá ze stromu a tak nějak zapomínám na
pravidla. Ani jsem nepoklekl, ani nesklonil zrak, pozoroval jsem jej totiž v hledáčku fotoaparátu.
Mohutný 180 kilový vůdčí samec náhle
bleskově zrychlil a levou tlapou udeřil
v místě mého lýtka do stromu, o který
jsem se opíral. Nestačil jsem nijak reagovat. Alfasamec vyvrátil strom i se mnou,
v přemetu jsem padal dolů a jediná moje
myšlenka patřila fotoaparátu. Stačil jsem
jej udržet před nárazem, ale víc si z celé
akce nepamatuji. Reagovat nestačili ani
rangeři stojící poblíž. Prohlížím padlý
kmen, v místě úderu je zřetelně stržená

kůra. Kdyby chtěl trefit moji nohu, lehce
by ji přerazil!
Jak mi vzápětí vysvětlili strážci, příčinou
té demonstrace síly byl můj vzpřímený
postoj, černé tričko (gorily jsou také černé!) a v neposlední řadě má široká ramena a bílý plnovous.
V hustém křoví nalézáme další gorily, tady se matka mazlí s mládětem, o
kousek dál si hraje jiné mládě. Z korun
stromů se ozve krátká a hlasitá hádka,
štěkavé hlasy zvláštním zůsobem rezonují pralesní klenbou. Na ploše nějakých
100 x 100 metrů potkáváme další gorily z
rodiny Rushegura.
Všechny mají přidělená jména, např. alfasamec Kabukojo, samice Buzinza, Kibande, Munyana, Kafuruka, mladí Nderema, Kanyindo, Kamara...
Pobyt u goril je limitován pouhou jednou hodinou, aby nenarůstala nervozita
tlupy. Jakkoli se tváří netečně, velmi dobře o každém našem pohybu vědí.
Není snadné si představit, že zde ještě před dvěma sty lety žily tisíce goril.
Především kvůli nekončícím válkám v
minulém století, kdy zde plundrovaly
prales armády a nejrůznější povstalecké
gerily lovící primáty na maso, byly stavy goril zredukovány do dnešní podoby.
Svou vinu nese i pytláctví a narůstající
osídlování a obhospodařování úrodné
půdy stále výše z podhůří do hor. Plocha
pralesů se zmenšila a tím i životní prostor goril. Dnes jsou tato zvířata přísně
chráněna, otázka zní, zda již není pozdě.
Například několik kilometrů odsud, za
několika kopci v konžském pohoří Virunga, občasné boje stále probíhají.
Osud této neklidné části světa se dá jen
těžko předvídat.
A osud nádherných goril též!
V. Č.
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Pozvání na den otevřených dveří do DOMEČKU PLNÉHO KOLEČEK
Nezisková organizace Sportem proti bariérám z. s. (SPB) vás opět po roce
srdečně zve první listopadovou středu

V objektu tiskárny Fitos (Nádražní 111,
Stará Paka) se budete moci osobně seznámit s tím, jak zde vzniká zázemí pro

2. 11. 2016 do DOMEČKU PLNÉHO
KOLEČEK – víceúčelového centra pro
postižené ve Staré Pace. Prohlídky budou
probíhat od 10:00 do 18:00 hod.

sociální služby – terénní osobní asistenci (SPB poskytuje v našem regionu nesoběstačným lidem asistenci 24 hodin
denně), chráněné dílny (SPB v našem re-

gionu zaměstnává 31 zdravotně postižených lidí), sportovní a volnočasové aktivity (SPB pořádá celorepublikové turnaje
v integrovaných sportech iBoccie a iKuželníku). Dále zde uvidíte bezbariérové
bydlení s asistencí pro těžce postižené
vozíčkáře a slepičí farmu. Sociální služby se v DOMEČKU v budoucnu rozšíří
o terapeutickou rukodělnou dílnu, která
bude otevřena veřejnosti, a odlehčovací
služby pro rodiny pečující o postiženého
člena domácnosti.
Pokud se chcete stát součástí tohoto jedinečného projektu, přispějte prosím na
vybudování DOMEČKU zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS ROK DOMECEK na číslo 87 777 (po dobu jednoho
roku budete přispívat 30 Kč měsíčně –
více o DMS na www.darcovskasms.cz) a
přijďte si za odměnu vybrat zvoneček z
keramické dílny tohoto spolku. Věříme,
že bude tou nejhezčí ozdobou na vašem
vánočním stromečku a za rok uvidíte, jak
jsme váš příspěvek využili. DĚKUJEME.

SOUSTŘEDĚNÍ MODELÁŘŮ

O posledním červnovém víkendu od
pátku 24. 6. do neděle 26. 6. se konalo
na letišti Stará Paka – Brdo soustředění
Leteckomodelářského klubu Nová Paka
a příznivců RC modelů letadel. Předpověď počasí byla dobrá, v sobotu sice mělo
trochu foukat a večer měly přijít bouřky,
ale to nás vůbec nemohlo zaskočit. V pátek po příjezdu na letiště jsme postavili
vojenský stan, který zajistil Jirka Sedláček, což je i náš klubový kuchař. Jirka
se celý víkend o nás staral, vyvářel nám
samé dobroty, za což mu patří veliký dík.
Na sobotu byla naplánovaná soutěž RC
elektrovětroňů kategorie RCEV. Sešlo se
nás asi 25 soutěžících, z nichž jsme obsadili 1. a 3. místo. V noci přišla bouřka
podle předpovědi, ale jen nás to lízlo,

tak to bylo všechno v pohodě. V neděli
dopoledne jsme zas všechno sbalili a po
krásně prožitém víkendu jsme se rozjeli
domů k obědu. Touto cestou bych chtěl

také poděkovat panu Ptáčkovi, který
nám vždy vyjde vstříc a takovéto aktivity
nám umožňuje. Vřelé díky.
Za LMK Nová Paka Jiří Muhl.

Rozjímání
o lidské duši

před sebou toto duchovní téma. Mohl by
to být první krok k tomu, abychom obohatili náš život o jeho vědomé duchovní
prožívání v souladu s vyššími duchovními zákony. Takové vědomé prožívání lze
krátce vyjádřit jako - žití v lásce. Rozhodnutí pozvednout prožívání svého života
na tuto vyšší úroveň je naší intimní záležitostí a není třeba jej navenek jakkoliv
demonstrovat.
Každý z nás má na pomoc svého vnitřního rádce a tím je právě naše duše. Je
předurčena k tomu, aby dávala našemu
životu správný směr. Pokud jí to umožníme, povede nás k lásce k bližním. Znamená to, že naše záměry a myšlenky bu-

dou vždy čisté a podle toho budeme také
konat a jednat s druhými lidmi. Není pochyb o tom, že pokud nejsme v kontaktu
se svou duší, jednáme pod vlivem svého
ega. To nás však svádí k nežádoucímu
způsobu myšlení a konání, které bývá s
naší duší v rozporu. V takovém případě
pak můžeme škodit nejenom svým bližním, ale také sami sobě. Proto je užitečné
prověřit, zda se již vaše duše skrze vás
projevuje, vede vás, anebo zda necháváte
stále prostor pouze egu.
Pokud se ztišíte a pohroužíte do sebe,
vaše duše vám mnohé napoví. Proto,
aby mohla být duše šťastná, nepotřebuje
luxus, postavení, boj ani vítězství, nepo-

Lidé přehodnocují své životní úspěchy
i neúspěchy, ale ani nepomyslí na to, že
by měli také rozjímat nad tím, zda svým
životem prospívají své duši. Ubližujeme
totiž sami sobě, pokud popíráme existenci lidské duše nebo ignorujeme její
potřeby. Měli bychom pamatovat na to,
že každou minutu našeho života můžeme své duši buď prospívat, anebo škodit.
S ohledem na to se můžeme rozhodnout,
jak uspořádáme svůj běžný život. Potřebujeme se ztišit a o samotě otevřít sami

12

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

www.starapaka.cz

třebuje rozhodovat, nařizovat, kritizovat,
pomlouvat ani zesměšňovat. Nestojí o
bezduchou zábavu a hry, nepotřebuje
nad nikým vyhrávat ani nikoho porážet,
nemá zapotřebí s druhými soutěžit. Nic
z toho ji šťastnou neudělá, zatímco ego
potřebuje právě toto pro své uspokojení.
Stačí se nad sebou zamyslet a hned budete vědět, kdo řídí váš život. Duše vám
také může pošeptat, že pokud jí dovolíte,
aby vás vedla životem, budete pokorní, skromní, uctiví, vděční a láskyplní
ke všem lidem. Nejenom to, ale dozvíte
se, že vás povede k tomu, abyste si vážili
času, který vám byl pro tento život vymezen. Odvede vás od balastu, kterým
jste jej zaplňovali. Zajímat vás pak bude

především to, co má pro vás nebo pro
druhé nějaký smysl a hodnotu. Pokuste
se navázat tuto komunikaci, a pokud se
vám to hned nepodaří, nevzdávejte se a
pokoušejte se znovu a znovu. Souznění
se svou duší je osvobozující a může navždy změnit váš život k lepšímu. Tuto
zkušenost mají tisíce lidí. Duše každého
člověka čeká na své osvobození a probuzení. O to se ale potřebuje přičinit každý
sám. Nezapomeňte, že žít v lásce je předpokladem k vzájemnému porozumění
mezi lidmi, které nám tolik schází.
Existuje projekt, který učí lidi, jak si mají
vytvořit vlastní Rodinné centrum zdraví. Učí je poznávat pravé příčiny svých
potíží, odstraňovat je a tím se postupně

uzdravovat. Pro své uzdravení nepotřebují běhat k lékařům, používat do
nekonečna chemické léky ani přírodní
přípravky tak, jak je to běžné. Jejich lékárnička je téměř prázdná, nepotřebují
nic, kromě přírodního antibiotika, obvazu a náplasti pro případ úrazu. Do projektu se zapojují celé rodiny i jednotlivci,
a proto stojí za to se o něm informovat.
www.centraprozdravi.cz
Knihy od zakladatelky projektu Centra
pro zdraví si můžete vypůjčit v knihovně
ve Staré Pace.
Lenka Vítová

Letní dílny pro děti a mládež Roškopov letos popatnácté!
Ve dnech 3. 7. až 6. 8. 2016 proběhl již
patnáctý ročník letních tvůrčích dílen
pro děti a mládež v Roškopově, které pořádá spolek OPEN ART, z. s.

I letos si děti mohly vyzkoušet různé volnočasové aktivity; v rámci filmové dílny
mohly například proniknout do tajů,
technologií a postupů filmové tvorby a

samy se pokusily ztvárnit zvolené téma
do krátkých skečů, reportáží, trikových
scén a mnoha jiných audiovizuálních
žánrů. Ti, které láká fotografování, se
mohli v dílně pro začátečníky naučit základy práce s digitálním fotoaparátem;
ti pokročilejší k základům přidali další
znalosti a dovednosti a zdokonalili se i v
následných úpravách fotografie na počítači.
Jednou z nejpopulárnějších dílen byla i
letos dílna kamenářská. Dílna je určena
pro začínající i pokročilé sběratele drahých kamenů, kteří mají dost síly a chuti
bloudit v přírodě, vrtat se v bahně a rozbíjet skály při hledání achátů, křišťálů,
granátů a dalších nerostů. Ve spolupráci
s Muzeem a Klenotnicí drahých kamenů
v Nové Pace děti strávily týden sbíráním,
určováním a vlastnoručním řezáním a
leštěním podkrkonošských polodrahokamů.
Doufáme, že si účastníci naše letní dílny užili, že se něco nového naučili a
nechali se inspirovat zkušenějšími kamarády nebo nadšenými vedoucími.
Během dílen je pro nás důležitý nejen
samotný proces tvoření, ale také způsob
komunikace, snaha porozumět druhým,
respektovat je a i přes rozdílnost názorů pak schopnost spolupracovat. Všem
dětem přejeme pokud možno úspěšný
školní rok a příští prázdniny na shledanou! (více informací a fotografií na www.
open-art.cz).
Za podporu děkujeme
Obecnímu úřadu Stará Paka, Krajskému úřadu KHK, Ministerstvu kultury
a všem dobrovolníkům, kteří se práci
s dětmi ve svém volném čase věnují :-)
Za OPEN ART, z. s
Mgr. Kateřina Krejčová
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Dámská jízda
v Sokolovně
Máme za sebou historicky první dámskou jízdu ve Staropacké sokolovně. Byl
to můj pokus dát dohromady věkové kategorie žen ve Staré Pace a být prostředníkem setkání třeba i po mnoha letech,
byť bydlíme v jedné vesnici.
Účast byla, tombola se vyprodala, na
charitu se nějaká ta zlatka také vybrala,
břišní tanečnice krásně rozvlnila svoje
boky, jídla a pití bylo myslím dostatek,
kartářka vykládala osud ostošest a odbornice na výživu také předala rady. Hudebníci dorazili a byli dobří!
Suma sumárum, já jsem se bavila a troufám si tvrdit, že jsem nebyla sama.
A teď přemýšlím, jestli má vůbec smysl
dávat energii a úsilí do přípravy zábavy
jiným...co mně ty přípravy daly a vzaly.
Zjistila jsem, že mám báječnou rodinu,
která mě podržela, když jsem propadal
panice, že všechno dělám zbytečně a nikdo nepřijde. A nejen, že mě podrželi, ale
se všemi přípravami mi pomohli.
Zjistila jsem, že naše hospůdka a naši
zaměstnanci jsou schopni udělat dobrou
atmosféru a srandu.
Zjistila jsem, že moje švagrová je rozená
břišní tanečnice.
Zjistila jsem, že všechny moje důležité
ženy mě přišly podpořit v mém počínání
a některé mi ještě „vynadaly“, že jsem si
neřekla o pomoc.
Zjistila jsem, že mě nezklamal ani jeden
člověk, kterého jsem požádala o výhru
do tomboly. A hlavně jsem zjistila, že
se nemám trápit věcmi, které nedokážu
ovlivnit.
Stojí za to něco dělat pro druhé. Slibuji,
že pokud to půjde, druhý ročník dámské
jízdy příští rok bude. Ženy, byly jste prima! A děkuji!
Petra Šimůnková

Autentické poznatky účastnic jízdy:

Další akce Staropacké sokolovny:

28. - 30. 10. 2016
5. 11. 2016 od 15.00 hodin
11. 11. 2016
26. 11. 2016
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Tradiční vepřové hody
Rodinná Hallowen párty – nutná rezervace
so 30. 10. 2016 - /info 724872790/
Svatomartinská husa
Dílna – drátkování, vánoční výzdoba – nutná
rezervace, omezená kapacita míst /info 724872790
a na web.stránkách Staropacké sokolovny nebo
v obchodě Jany Dočekalové/

www.starapaka.cz

SPORT
Vejšlap 2016
Tak jako každý rok i letos pořádal Oddíl lyžování na konci prázdnin v sobotu
27. 8. 2016 tradiční „Vejšlap” po vlastech
českých.
Poslední dva roky jsme se pohybovali
v jižnější části Českého ráje. Letos jsme
proto zavítali více na sever do krásných
míst Železnobrodska. Trasa byla naplánována Palackého stezkou z Plavů do
Spálova krásným údolím řeky Kamenice.
Ráno 27. 8. 2016 dorazilo na staropacké
nádraží devět natěšených turistů a v 8:31
hodin jsme vlakem vyjeli do Plavů s přestupem v Železném Brodě. Do zastávky
Plavy jsme dorazili přesně dle jízdního
řádu v 9:18 hodin.
V Plavech po povinné společné fotografii
jsme vyrazili na túru. Ze zastávky Plavy
(0 km) se napojujeme na žlutou turistickou značku a míříme k pravému břehu
řeky Kamenice. Asi po 600 metrech přecházíme most a napojujeme se na modrou turistickou značku. Od tohoto mís-

ta jdeme až do Spálova pouze po levém
břehu Kamenice. Od mostu mírně stoupáme, až jsme dosáhli nejvyššího místa
letošního vejšlapu s vyhlídkou do údolí
řeky Kamenice (1,6 km). Stále postupujeme po modré turistické značce podél
břehu Kamenice a před obcí Návarov
navštěvujeme zříceninu hradu Návarov
(4,3 km). Dle dostupných údajů přímo
na místě jsme překvapeni, jak velký hrad
zde kdysi stával. Na obrázku vypadal
jako Karlštejn.
Po dalších asi 700 m přicházíme na dolní konec obce Návarov k novému mostu přes řeku Kamenici (5 km). Z tohoto
mostu jsou ještě vidět zbytky pilířů původního kamenného mostu, na kterém
již bohužel zapracoval zub času. Tady se
ještě zastavujeme na občerstvení v penzionu Rusalka a odměňujeme se za ušlé
kilometry svačinou a zrzavou vodou. Po
odpočinku pokračujeme dál. Most nepřecházíme, napojujeme se na červenou
značku a stále se držíme levého břehu
Kamenice. Turistická stezka nás podél

řeky po 8 km dovedla až do Spálova (13
km). Cestou si užíváme krásné výhledy
na řeku Kamenici.
K vlakové zastávce Spálov přicházíme
právě včas. Za 10 minut nám jede vlak.
Tak se ani nezastavujeme v místní restauraci a zhodnocení vejšlapu si necháváme až do Staré Paky.
Po celou cestu nám přálo počasí. Před 30
stupňovým žárem jsme byli schovaní ve
stínu stromů a vlhký vzduch podél řeky
se krásně dýchal.
Po zhodnocení ve staropacké Sokolovně
můžu směle napsat, že Vejšlap 2016 se
podařil a všichni turisté byli spokojeni.
Dokonce padly i takové návrhy, že až se
listí zbarví podzimem, tak si trasu projdeme ještě jednou.
To je velkou motivací k udržování tradice a pořádání dalších turistických akcí
naším oddílem.
Za výbor oddílu lyžování
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Václav Šeps

15

fotosloupek

Otevírání zahrady

Rozloučení s předškoláky

Koncert kytaristky Heleny Střížkové a loutnisty Rudolfa Měřínského.

Letní dílny pro děti a mládež Roškopov letos popatnácté!

Vejšlap 2016 se podařil a všichni turisté byli spokojeni.

ORDZOVIANKA

Úchvatná africká příroda - foto MUDr. Vráťa Čermák

Soustředění modelářů na letišti Stará Paka - Brdo
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