čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 3 – ČERVENEC 2017

Krásný prázdninový a dovolenkový čas
svým spoluobčanům a návštěvníkům naší obce
přeje STAROSTA
A PRACOVNÍCI OBECNÍHO
ÚŘADU STARÁ PAKA

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 16. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 27. 4. 2017 od 18:00 hod. v KD Krsmol
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 16. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka rozšířený v bodě 15) Různé o podbod písmeno
c/ odpadové hospodářství – informace,
o podbod písm. d/ směrnice o zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu a zúžený v bodě 12) Smlouvy o podbod písm.
f/ a zúžený o bod 14) prodej vleku za nákladní automobil nebo traktor.
2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 16. veřejného zasedání pana Eduarda Hradeckého.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
pan Petr Fejfar a pan Ladislav Frýba.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 15.
veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Stará Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka ke dni 31. 3. 2017.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 obce
Stará Paka na rok 2017.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní
Termín: průběžně
7) schvaluje střednědobý výhled rozpočtu
obce Stará Paka na roky 2018-2020.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
8) bere na vědomí informace ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. Pavla Antoše o mezinárodní spolupráci mezi školami v rámci
programu Erasmus +.
9) souhlasí s podmínkami České pošty, s.p.
na změnu obsluhy pobočky České pošty,
s.p. Stará Paka na poštu provozovanou
třetí osobou, obcí Stará Paka, v rámci
projektu Pošta Partner s tím, že změna
Pošty Stará Paka na Poštu Partner Stará
Paka bude realizována od 1. 1. 2018.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
10) bere na vědomí informaci starosty o
úspěšném vyřízení žádosti o dotaci
MMR ČR na akci „Rekonstrukce hřiště v
ul. Jaromíra Brože“ a obdržení dotace na
rekonstrukci ve výši 400 000,-Kč a o proběhlém zadávacím řízení dle zákona o
zadávání veř. zakázek na tuto akci. Hodnotící komise doporučuje Zastupitelstvu
obce Stará Paka schválit SOD s firmou
Hřiště hrou s.r.o. Turnov.
11) bere na vědomí informaci o proběhlém
zadávacím řízení dle zákona o zadávání
veř. zakázek na vybudování varovného a
výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Stará Paka. Hodnotící
komise doporučuje Zastupitelstvu obce
Stará Paka schválit SOD s firmou Tewiko
systems, s.r.o. Liberec.
12) bere na vědomí informaci starosty o
proběhlé jednoduché poptávce na výběr
zhotovitele digitálního povodňového
plánu obce Stará Paka. Starosta obce Stará Paka doporučuje Zastupitelstvu obce
Stará Paka schválit SOD s firmou VOP
Dolní Bousov, s.r.o.
13) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi obcí
Stará Paka a firmou Tewiko systems, s.r.o.
na vybudování varovného a výstražného
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systému ochrany před povodněmi za celkovou částku 3 459 384,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
14) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou VOP Dolní Bousov, s.r.o.
na zhotovení digitálního povodňového
plánu obce Stará Paka za celkovou částku
187 550,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
15) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi Obcí
Stará Paka a firmou Hřiště hrou s.r.o.
Turnov na realizaci dodávky a doprovodných prací týkající se akce: „Rekonstrukce hřiště v ul. Jaromíra Brože za celkovou
částku 1 151 823,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu mezi SS KHK a obcí
Stará Paka o právu provést stavbu a omezení užívání nemovitosti silniční komunikace na poz. parc č. 741/3 v k.ú. Ústí
u Staré Paky v rámci akce „Vodovodní
přípojka pro hasičskou zbrojnici SDH
Ústí“ za celkovou částku 2 239,-Kč včetně
DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
17) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu
kanalizační a vodovodní přípojky z novostavby RD do stávajícího kanalizačního řadu a stávajícího vodovodního řadu
mezi obcí Stará Paka a paní Evou Leimerovou. Stavbou bude dotčený obecní
pozemek parc. č. 452/7 v k.ú. Stará Paka.
Vzhledem k tomu, že je předpoklad budoucího navýšení počtu trvale hlášených
občanů, zřizuje se právo provést stavbu
bezplatně.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu komunikace a prodloužení kanalizační stoky a veřejného vodovodu pro výstavbu RD mezi obcí Stará Paka a panem
Václavem Rubeškou. Stavbou budou
dotčené obecní pozemky parc. č. 452/7 a
1425 oba v k.ú. Stará Paka. Vzhledem k
tomu, že je předpoklad budoucího navýšení počtu trvale hlášených občanů, zřizuje se právo provést stavbu bezplatně.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene – osobní služebnosti - zřízení a
provozování zařízení distribuční soustavy a právo oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást
distribuční soustavy a taktéž provádět
obnovu, výměnu, modernizaci a odstranění ZDS na pozemku parc.č. 197/1 v
k.ú. Stará Paka za jednorázovou náhradu
ve výši 10 000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr na realizaci
akce: „Oprava účelové komunikace Ústí Zákoutský“ za celkovou částku 107 690,Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
21) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Sta-
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rá Paka a firmou Karel Kobr na realizaci
akce: „Oprava komunikace Stará Paka Šajner“ za celkovou částku 229 779,-Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: neprodleně
22) schvaluje prodej části pozemku parc.č.
907/1 v k.ú Stará Paka, travní porost, cca
400 m2 z celkových 3737 m2, manželům
Janě a Pavlu Kubalíkovým za odhadní
cenu.
Zodpovídá: ZO		 Termín: průběžně
23) schvaluje prodej pozemků p.č. 56/7,
79 m2, zahrada a p.č. 821/3, 56 m2, ostatní
plocha, oba v k.ú Roškopov Mgr. Lence
Levé a Mgr. Evě Makovské Metelkové za
odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
24) schvaluje pronájem části pozemku p.č.
142/1, ostatní plocha, 20 m2 z celkových
81 m2, za smluvní cenu 500,-Kč/kalendářní rok paní Ing. Aleně Fenclové.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně
25) bere na vědomí informaci pana starosty
o proběhlých prvotních jednáních se zástupci SÚS KHK o přípravě projektových
prací na rekonstrukci silniční komunikace II/284 ze Staré Paky až do Ústí.
26) bere na vědomí informaci pana starosty
o vydaném územním rozhodnutí na akci
„Úprava místní komunikace ul. Komenského a doplnění parkovacích míst“.
27) bere na vědomí informace paní místostarostky o odpadovém hospodaření obce
za rok 2016.
28) schvaluje směrnici č. 18 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
29) bere na vědomí poděkování p. L. Frýby
za pomoc při konání Staropackého krosu.
30) bere na vědomí dotaz p. Ing. Červeného
na termín instalace klecí na tříděný odpad.
31) bere na vědomí informaci Mgr. Antoše o
výstavbě přístřešku za Masarykovou základní školou ve Staré Pace.
32) bere na vědomí informaci pí. V. Hlostové
o vydaném pravomocném územním rozhodnutí na havarijní propojení vodovodního řadu do Krsmole.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.
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USNESENÍ z 17. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 15. 6. 2017 od 18:00 hod. v KD Ústí u Staré Paky
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 17. veřejného zasedání Zastupitelstva obce rozšířený o bod
Základní škola – žádost o použití finančních prostředků z fondu odměn, který
bude zařazen mezi body 7) a 8), rozšířený v bodě 9) Smlouvy – o podbod písm.
k/ smlouva o zřízení VB mezi obcí Stará
Paka a ČEZ Distribuce, knn pro objekt
č.p. 229 MUROM a dále rozšířený a podbod písm. l/ smlouva o zřízení VB mezi
obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce, knn ul.
J. Brože a rozšířený o body Kontrolní řád
obce Stará Paka (směrnice č.2) a bod Mimořádný investiční příspěvek z.s. Sportem proti bariérám na nákup osobního
automobilu k terénní osobní asistenci,
které budou zařazeny mezi body 10) a 11).
2) schvaluje ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání pana Petra Fejfara.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
paní Hanu Hylmarovou a pana Ing. Pavla
Červeného.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 16.
veř. zasedání zastup. Obce Stará Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka k 31. 5. 2017.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 obce
Stará Paka pro rok 2017.
Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
7) schvaluje navýšení finančních prostředků na plat chůvy do rozpočtu MŠ Stará Paka na rok 2017 v celkové částce
44 118,80 Kč.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) schvaluje použití finančních prostředků
z fondu odměn Masarykovy ZŠ v částce
50 000,-Kč na výplatu odměn zaměstnancům Masarykovy základní školy
v měsíci červenci 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
9) revokuje usnesení č. 39 Zastupitelstva
obce Stará Paka z 15. veřejného zasedání
ze dne 15. 2. 2017 z důvodu chybně uvedené výše úplaty ve smlouvě.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
10) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene – právo zřízení a provozování plynárenského zařízení a právo vstupu na služebné pozemky v souvislosti s údržbou
plynárenského zařízení na pozemcích
parc.č. 862/5, 862/33, 872/3, 879/14 a
1376/1 v k.ú. Stará Paka za jednorázovou
náhradu ve výši 39 384,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
11) schvaluje smlouvu kupní na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi
manželi Doležalovými a obcí Stará Paka
na pozemek parc.č. 819/3, ost. plocha/
ostatní komunikace o výměře 624 m2 v
k.ú. Roškopov, za kupní cenu 5000,- Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
12) schvaluje smlouvu kupní na základě
smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi
sourozenci Fejfarovou Lenkou, Podzimkem Janem a Šafářovou Janou a obcí Stará Paka na pozemek parc.č. 819/9, ostat-

ní plocha/ostatní komunikace o výměře
173 m2 v k.ú. Roškopov, za kupní cenu
5000,-Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
13) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí S. Paka a firmou Milan Pánek
na provedení přestavby bytu v č.p. 183 ve
Staré Pace, kde z důvodu vykonaných méněprací se snižuje celková cena za dílo z
202 757,-Kč na 162 757,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
14) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí Stará Paka a firmou Nadoz
s.r.o. na provedení rekonstrukce chodníku v úseku 7 ve Staré Pace, kde z důvodu
upřesnění termínu se posouvá termín
dokončení nejpozději na 30. 9. 2017.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
15) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a společností GasNet, s.r.o. o
právu provést stavbu plynárenského
zařízení „Reko MS Stará Paka-Kurfurstova+1, číslo stavby: 7700071026“.
Smlouva se uzavírá pro potřeby stavebního řízení dle zákona č. 183/2006
Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka a společností GasNet, s.r.o. za účelem práva zřízení, provozování a údržby
plynárenského zařízení zřízeného z akce
„Reko MS Stará Paka-Kurfurstova+1, číslo stavby: 7700071026“ za budoucí úplatu ve výši 100,-Kč za každý započatý metr
délkový nového plynárenského zařízení.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) schvaluje obchodní smlouvu mezi firmou Enika CZ s.r.o. a obcí Stará Paka
na nákup 16 ks kompletních světelných
bodů veřejného osvětlení do ulice J. Brože a Tovární ve Staré Pace za celkovou
částku 99 356,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi obcí
Stará Paka a firmou Obis, s.r.o. na realizaci akce „Stará Paka - úprava místní komunikace a doplnění parkovacích míst
v ulici Komenského“ za celkovou částku
1 465 522,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o dílo, na základě doporučení hodnotící komise, mezi obcí
Stará Paka a firmou StavoSport, s.r.o. na
realizaci akce „Stará Paka – rekonstrukce
antukového hřiště VSH – výměna povrchu“ v rámci VSH Sokolák za celkovou
částku 699 876,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene –služebnosti - zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a
právo oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy a taktéž provádět obnovu,
výměnu, modernizaci a odstranění ZDS

na pozemku parc.č. 1403/2 v k.ú. Stará
Paka za jednorázovou náhradu ve výši
12 100,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
21) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného
břemene –služebnosti - zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy a
právo oprávněné strany zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást distribuční soustavy a taktéž provádět obnovu,
výměnu, modernizaci a odstranění ZDS
na pozemku parc.č. 452/2, 452/7, 1398/6,
1398/7, 1424 a 1425 v k.ú. Stará Paka za
jednorázovou náhradu ve výši 36 144,Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) bere na vědomí informaci paní místostarostky o přidělení dotace na pořízení
kompostérů pro DSO Novopacko, jehož
je obec Stará Paka členem. V blízké době
proběhne výběrové řízení na dodavatele
kompostérů a po jejich dodání proběhne distribuce mezi žadatele z obce. Obec
Stará Paka bude distribuovat mezi žadatele celkem 100 ks kompostérů nejpravděpodobněji v průběhu srpna-září 2017.
23) bere na vědomí informaci paní místostarostky o proběhlém auditu třídění odpadů společností Ekokom a.s.
24) schvaluje směrnici č. 2 - Kontrolní řád
obce Stará Paka.
25) schvaluje mimořádný investiční příspěvek zapsanému spolku Sportem proti bariérám na nákup osobního automobilu
pro využití ke službě osobní asistence ve
výši 30 000,-Kč.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
26) schvaluje účetní závěrku za rok 2016 a
výsledek hospodaření za rok 2016.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
27) projednalo závěrečný účet Obce Stará
Paka za rok 2016 a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
28) bere na vědomí připomínku pana Ing.
Červeného k mylné informaci v „Nových
novinách“ z minulého zasedání Zastupitelstva obce ohledně opravy silnice II/284
a jeho připomínku, aby se s opravou,
pokud bude prováděna na etapy, začalo
v nejhorším úseku, tj. v Ústí u St. Paky.
29) bere na vědomí připomínku paní H. Hylmarové k vysoké trávě u krajnic silnice a
žádost o posekání.
30) bere na vědomí kladné hodnocení výměny podloží a povrchu na hřišti na
minikopanou v areálu VHS „Sokolák“ ve
Staré Pace.
31) bere na vědomí poděkování pana Mgr.
Antoše za spolupráci při akci v rámci
projektu Erasmus+
32) bere na vědomí připomínku paní J. Schlöglové ohledně svozu papíru – nejsou dodržovány termíny svozu.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka
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Sezóna napouštění bazénů začíná. Na co si dát pozor?
Horké léto se pomalu blíží a s ním i koupací sezóna. Mnoho obyvatel i chalupářů má svůj vlastní bazén a připravuje jej k provozu. Pokud nemá nemovitost vlastní zdroj vody, budou majitelé bazén napouštět nejspíše pitnou vodu z vodovodního řadu,
který provozuje VOS, a.s. Napouštění tímto způsobem má ale svá pravidla. Jaká? Lze si případně nechat vodu dovézt odjinud?
Na otázky odpovídá ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti, a.s. Ing. Richard Smutný.
Mnoho lidí se chystá zprovoznit svůj bazén a řeší, jak jej napustit. Je možné použít vodu přímo z vodovodu? Za jakých
pravidel?
Ano, možné to samozřejmě je a hojně
toho naši zákazníci využívají. Musí si ale
uvědomit hned na začátku několik věcí
a dodržovat určitá pravidla. Klasická vodovodní přípojka totiž není dimenzována na velký odběr vody najednou, tedy
třeba napouštění bazénu. Pokud vezmeme v úvahu, že průměrná denní spotřeba
vody na osobu je cca 130 litrů a bazén
má třeba 13 m³, tedy 13 000 litrů vody,
jde najednou o okamžitou spotřebu, jako
kdyby v domácnosti žilo 100 osob. Dále
může mít stejný úmysl v jedné obci např.
dvacet lidí. Ti si usmyslí, že o nadcházejícím víkendu svoje bazény napustí. Pak
se jedná o zvýšení spotřeby jedné obce o
2000 obyvatel. Během jednoho dne to je
260 m³ vody z naší sítě navíc. A některé
naše rezervoáry mají kapacitu třeba jen
150 m³.
Jak tedy ideálně bazén napouštět?
Na výše uvedeném příkladu je vidět, že je
třeba dodržovat určitý postup, aby zákazník nezpůsobil komplikace nejen nám,
ale třeba i svým sousedům či okolním
obcím. Zcela jistě je nejlepší pomalý od-

běr a mimo tzv. špičku, tedy nejlépe přes
noc, mezi 21. – 5. hodinou ranní. Lepší
to je také ve všední dny než o víkendu.
Nejlépe pak postupně během několika
dní. Pokud by kohoutek naplno pustilo
větší množství lidí po delší dobu, mohl
by v našem vodovodním řadu klesnout
přechodně tlak, což by se právě projevilo
i u jiných odběratelů.
Hrozí, že bychom mohli vodovod, respektive rezervoár zcela vypustit?
Zpravidla jsou obce a města zásobeny
několika zdroji a na cestě vody od zdroje až k zákazníkovi domů je vždy jeden
či více rezervoárů. Na všech zdrojích
máme dostatečné kapacity, takže rezervoáry jsou vždy průběžně zásobovány.
K tomu, aby jeden zákazník napouštěním
bazénu vodu zcela vypustil a nedostalo
se na ostatní zákazníky, dojít nemůže.
Teoreticky to je ale možné v případě, který jsem uvedl výše. A jsou samozřejmě
lokality, zpravidla menší obce, kde problémy s nedostatkem vody přes léto jsou.
Pokud tedy zákazník má pochybnost, je
lepší se obrátit na konkrétní provozní
středisko a situaci konzultovat.
Někdy se stává, že se v bazénu objeví
lehce zakalená voda? Co to způsobilo?
Za to může právě rychlé proudění vody

při větší okamžité spotřebě, které uvolní
sedimenty na vnitřní straně potrubí. V
ten moment je nejlepší přestat s napouštěním a vytrvat, než se sedimenty usadí.
Opět zde platí pravidlo pomalého napouštění.
Pokud nechceme napouštět z vodovodu,
nebo jsme v obci, kde je vody méně, je
možné si vodu nechat dovézt?
Ano, naše společnost nabízí službu dovozu vody cisternou. Vloni jsme koupili nový vůz, takže již nejsme limitováni
pouze jednou cisternou, která byla určená především pro nouzové zásobování.
Využití cisteren tak vychází z aktuální
situace - tedy zda není zrovna období
sucha a vůz vodu nezaváží do některých
lokalit, nebo zda se nestala havárie a je
nutné zajistit vodu přistavením cisterny. Kontakty pro objednání dovozu jsou
k dohledání na webu naší společnosti
www.vosjicin.cz. Zde najdete také kontakty na jednotlivá střediska, kde můžete
konzultovat i napouštění bazénů vodovodní přípojkou.
Bližší informace Vám podá: Ing. Richard
Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811

KOMPOSTÉRY OD OBCE – NOVÁ VÝZVA II. !!!
Sběr žádostí o domácí kompostér byl
ukončen na podzim roku 2016.
V květnu loňského roku jsme předběžně staropacké občany informovali, že
se očekává otevření výzvy na podávání žádostí o dotaci na nákup domácích
kompostérů číslo II. 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, se
podílela intenzivně na přípravě dotační
žádosti.
Hlavním podkladem pro žádost a pro
doložení zájmu ze strany obyvatel sloužil
seznam žadatelů o nový kompostér, který je evidován v kanceláři místostarostky.
Žádost o dotaci byla úspěšná a kompostéry byly hromadně vysoutěženy.
Předpokládaný termín distribuce je srpen - září letošního roku na základě vašich registračních údajů. Zájemce bude
muset uzavřít smlouvu o výpůjčce na
pět let. Po ukončení sjednané doby trvání výpůjčky přejde vlastnické právo
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ke kompostéru bezúplatně na žadatele.
Kompostéry budou pořízeny s ohledem
na co nejdelší životnost a bytelnost, důmyslný 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 stabiliza-
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ci by jejich životnost měla
být více než 20 let. Kompostéry o objemu 450 litrů
jsou určeny do zahrad s
rozlohou cca 600 m2, větší
kompostéry o objemu 800
litrů jsou určeny do zahrad
s rozlohou cca 1200 m2.
Z dosud přihlášených žadatelů chce přes 90% větší
kontejnery.
Náklady na pořízení kompostérů budou z 85% hrazeny Evropskou unií prostřednictvím Operačního
programu Životní prostředí, zbylých 15% uhradí
obec. Hlavním cílem projektu je umožnit
občanům Novopacka kompostovat biologickou složku směsného odpadu včetně trávy a snížit tak množství biologicky
rozložitelných odpadů, které se zbytečně
ukládají na skládku.
Věra Hlostová, místostarosta

www.starapaka.cz

Regionální organizace
Svazu důchodců ČR
v Nové Pace hodnotila
svoji činnost
Členové jedné z největších organizací
v našem regionu se sešli na výroční členské schůzi, aby zhodnotili činnost za
uplynulý rok a zvolili nový výbor. Schůze, které se zúčastnilo téměř 150 členů,
se konala ve středu 5. dubna v sále novopackého P-centra Militkých.
Pozvání na toto zasedání přijali místostarostka Staré Paky paní Věra Hlostová a
novopacký místostarosta pan Milan Pospíšil. Bezchybně připravené jednání zahájila členka výboru Věra Janatová. Hlavní zprávu o činnosti přednesl dlouholetý
předseda Bohumír Hamáček, který informoval o mimořádné aktivitě našich
důchodců. V celkovém součtu se jedná o
53 celodenních akcí, které dobře pracující výbor připravil v loňském roce pro své
členy. Tuzemské i zahraniční zájezdy za
kulturou i poznáním střídala taneční odpoledne, tajné výlety, návštěvy amatérských i profesionálních divadel v místním MKS i v jiných městech. Nechyběly
ani společně trávené dovolené v Jánských
Lázních a v Rokytnici nad Jizerou. Mezi
významné akce patří i účast na sportovních hrách zimního a letního charakteru
nebo přeboru našeho kraje v plavání. Z
každé této akce se vraceli příslušníci naší
organizace s medailovým umístěním.
Rovněž zpráva hospodářky Věry Vrabcové vykazovala bezchybné a uvážlivé
nakládání se svěřenými financemi, což
potvrdila paní Libuše Nádvorníková
z pozice předsedkyně revizní komise.
O kreativitě našich důchodců svědčí
i veršované vystoupení paní Margity Linkové, která zpestřila jednání a přivítala
dlouho očekávané jaro.
Značnou pozornost účastníků schůze
zaznamenaly volby nového výboru. Ještě předtím předseda Bohumír Hamáček
poděkoval všem členům odstupujícího
výboru a za velkého potlesku celého sálu
předal květiny.
Paní Jana Fejfarová zahájila volby výboru
pro nadcházející čtyřleté období. Postupně byli zvoleni Věra Janatová, Bohumír
Hamáček, Zdenka Grohová, Jana Janečková, Věra Jiroušová, Květa Knapová
Alena Vágenknechtová a Věra Vrabcová.
Na prvním jednání nového výboru pak
bude zvolen i nový předseda. Z přítomných v sále ale nikdo nepochyboval, že to
bude staronový, úspěšný předseda Bohumír Hamáček.
Svoje zdravice a přání přednesli i oba
hosté a následovalo seznámení s plánem

Odpadové hospodářství
Obec Stará Paka má uzavřenou smlouvu na odvoz odpadů s firmami:
Marius Pedersen a.s.,			
- komunální odpad
Severočeské komunální služby s.r.o.,
- sklo, papír, kovy
Elektrovin				
- baterie, drobný elektroodpad
Diakonie Broumov			-oděvy
Asekol					
- lednice,televize, mikrovlnky……..
Technické služby města Nová Paka
- bio
Za rok 2016 bylo z naší obce odvezeno a vytříděno:
Směsný odpad				
- 318 tun
Tříděný
papír			
- 14 „
			
plasty			
- 17 „
			sklo			- 24,5 „
			kovy			- 1,6“
Na odpadové hospodářství musela obec ze svého rozpočtu vynaložit 1 731 476,Kč.
Od firmy Eko-kom jsme zpětně získali za vytříděný odpad 161 336,-Kč
Za rok 2015 bylo naší obci uděleno osvědčení o úspoře emisí.
Věra Hlostová, místostarosta
činnosti pro letošní rok. V něm nechybí úspěšné kulturní a sportovní akce z
minulých let. Jako důležitý bod plánu
činnosti si pak naši důchodci dali větší
prezentaci své činnosti v tisku regionálního charakteru i ve Zpravodaji svazu

důchodců našeho kraje. Závěrem bylo
přijato usnesení, které kromě standartních bodů obsahovalo jména delegátů na
krajskou červnovou konferenci v Hradci
Králové.
Během jednání bylo podáváno drobné
občerstvení,
za jehož přípravu
patří poděkování
zaměstnancům Pcentra.
Členům našeho
dobře organizovaného a pracujícího
svazu pak společně přejeme, aby
všechny záměry a
plány pro rok 2017
ve zdraví a beze
zbytku splnili.
Milan Pospíšil
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Vítání občánků

V sobotu 27. 5. 2017 se uskutečnilo letošní první vítání nových občánků Staré Paky. Tentokrát se sešla „parta“ 4 chlapečků a 3
děvčátek. Děti z MŠ pod vedením paní učitelky Odety Pilařové a studentky Zuzany Drábkové zazpívaly a zarecitovaly básničky a
všechny přivítala paní ředitelka MŠ Lenka Typltová. Vřelým projevem promluvila k rodičům paní místostarostka Věra Hlostová.
Ve své řeči připomněla, jak se žilo dříve a že mají současné rodiny v mnoha ohledech usnadněný život. Přesto v první řadě na
rodičích záleží, jací lidé z mrňousků vyrostou a že je všechny čeká ještě mnoho a mnoho překážek, ale i krásných chvil.
Nakonec jsme si připili na zdraví všech přítomných a pan fotograf Pokorný vše zdárně zdokumentoval. Foto na zadní straně
Podhoranu.

KNIHOVNA
Prázdninový provoz v knihovně:

- DO 14. 7.		
PLATÍ BĚŽNÝ PROVOZ
- 17. 7. – 30. 7.
DOVOLENÁ
- 31. 7. – 4. 8.		
OTEVŘENO
- 7. 8. – 20. 8. 		
DOVOLENÁ
OD 21. 8. 		
PLATÍ BĚŽNÝ PROVOZ
Přijďte si včas vybrat knížky pro zábavu, odpočinek i pro poučení. Rozhodně je z čeho
vybírat. Můžete se podívat na www.knihovnastarapaka.webk.cz, kde je zpracována
většina knih k výběru.

SBÍRKA PRO SVĚTLUŠKU
Pro všechny, kteří každoročně přispívají, i pro všechny ostatní připomínám, že
i letos bude po celý měsíc září probíhat
v místní knihovně akce V září Světlušky
září. Zakoupením drobných předmětů
můžete i vy přispět dětem i ostatním zrakově postiženým lidem.

PASOVÁNÍ

PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
Školní rok se s rokem sešel a prvňáčci
si půjdou pro svoje první velké závěrečné vysvědčení. Již několik let však
dostávají ještě jedno ocenění. Jsou
pasováni na čtenáře. Ale není to jen
tak! Děti z první třídy po celý školní
rok několikrát navštívily knihovnu a
v květnu jsem se byla sama ve škole
přesvědčit, jak si již s písmenky poradily. Samotné pasování prvňáčků
je slavnostní akce, na kterou mohou
přijít rodiče i další příbuzní dětí a přesvědčit se o tom, jaký pokrok jejich ratolesti udělali i porovnat je s ostatními
dětmi. Nechceme samozřejmě děti
nějak stresovat, každý budoucí čtenář
má na přípravu svého čtení spoustu
času, vše si může v klidu doma natrénovat.
Každý malý čtenář předstoupí před
veřejnost a přede všemi přečte ukázku ze své oblíbené knížky. Následuje
„zkoušení“, kdy musejí všichni prokázat, že znají říši pohádek a mohou
se tak směle pustit do samostatného
čtení.
A teď nastane ten nejdůležitější okamžik. Pan král, který celému dění od
počátku přihlíží, slavnostně pasuje
děti na čtenáře. Každý obdrží knížku,
která byla vydána v projektu Už jsem
čtenář-Knížka pro prvňáčka speciálně
k tomuto účelu, diplom a také další
drobné odměny. Na závěr se společně
s panem králem vyfotografují a já se
budu těšit, že se hned v září setkáme v
knihovně při dalším čtení.
knihovnice

LETEČTÍ MODELÁŘI
Dne 26. a 27. 8. 2017 se na letišti Stará
Paka – Brdo uskuteční Mistrovství České
republiky rádiem řízených elektrovětroňů v kategorii RCEV. Je to soutěž modelů letadel o rozpětí křídel do 2,54 m.
Letová úloha probíhá tak, že model je 30
vteřin od startu poháněn elektromoto-
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rem, po vypnutí motoru model létá jako
kluzák, kdy pilot hledá stoupavé proudy
a snaží se vydržet ve vzduchu 10 minut.
Po uplynutí letového času musí přistát
co nejpřesněji na určený bod. Létá se ve
skupinách po cca 10 pilotech, každý pilot
bude absolvovat 10 letů. V sobotu máme
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slíbené vystoupení mažoretek, přistání
vojenského vrtulníku i střelbu z velkého
děla jako doprovodný program k soutěži. Tak se na nás můžete přijít podívat a
podpořit místní piloty. Pro návštěvníky
akce bude připraveno drobné občerstvení. 			
Za LMK Jiří Mühl
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PŘIJĎTE POBEJT!

Místo konání : Staropacká sokolovna
11. - 13. 8. 2017 Pivní víkend – pivní speciality
			
a zvýhodněná cena piva
23. 9. 2017
Dámská jízda – druhý ročník
Setkání pro ženy napříč generacemi, živá hudba, občerstvení,
tanec. Tombola – první cena – víkend v penzionu v německých
Alpách
27. - 29. 10. 2017 Tradiční vepřové hody
4. 11. 2017
Halloween Party – rodinné karnevalové
			
odpoledne s písničkami,
			
tombolou a soutěžemi pro děti

			
Soutěž o nejděsivější vydlabanou dýni
11. - 12. 11. 2017 Svatomartinské husy
17.- 19. 11. 2017 Retro víkend
18. 11. 2017
Vánoční dílna – vánoční dekorace i jinak
			
Drátkování
Podrobnější informace o všech akcích naleznete na webových
stránkách www.staropackasokolovna.eu, na našem facebooku
nebo na telefonním čísle 724872790.
V minulém roce se akce podařily a na všech jsme se výborně
bavili bez rozdílu věku, postavení a místa bydliště.
Tak přijďte pobejt ve větším počtu a pěkně to spolu roztočíme!
			
Těší se tým Staropacké sokolovny

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Mateřská škola

Stará Paka

Ve středu 17. 5. jsme se vydali na výlet
do Vrchlabí. Navštívili jsme Krkonošské
centrum enviromentálního vzdělávání,
architektonicky zajímavý dům – nedům
KRTEK. Svým posláním má sloužit potřebám ochrany přírody a pro děti tu
jsou připraveny zajímavé programy.
I pro nás měla pracovnice KRNAPU připravené úkoly. Uvnitř centra si děti povídaly o zvířatech, která žijí v Krkonoších,
skládaly obrázky a poznávaly zvířata
podle kůže.
Děti také navštívily zvířecí útulek pro
volně žijící zvířata. Zde byly seznámeny,
jak se chovat k volně žijícím zvířatům a
proč se zrovna ocitají v takovýchto záchranných stanicích. Viděly např. straku,
lišku, krkavce, kunu, výry.

Výlet naší mateřské školy do KRTKA
Počasí nám přálo a výlet
se nám všem moc líbil.

Odeta Pilařová

Výlet Sedmikrásek
do Zoologické zahrady v Chlebech
Na výlet do zoologické zahrady se děti těšily několik dní dopředu. Desátého května se
dočkaly. Před školkou na ně čekal velký a krásný autobus. Každý si na zádech nesl svůj
baťůžek, kde měl sbalenou plášťěnku, pití a oblíbené dobrůtky na cestu. S očekáváním
pěkného výletu jsme všichni nasedli do autobusu a ten se vydal k našemu naplánovanému cíli. Cestu jsme si zpříjemnili pozorováním krajiny. Ta rychle mizela za námi a
než jsme se nadáli, autobus zastavil před Zoologickou zahradou v Chlebech.
Jako první nás u hlavní brány přivítala kozí rodinka s malými kůzlátky. Ta byla přítulná a vyžadovala od dětí hlazení, což jim děti radostně a s chutí plnily. Když byly
děti i kůzlata dostatečně vymazlené, vydala se naše skupina
dětí okružní procházkou k dalším zvířátkům. Postupně jsme
zhlédli, jak se pasou lamy, jak v
trávě odpočívá gepard, jak se hašteří giboni. Viděli jsme i mnoho
dalších, ve stínu odpočívajících
zvířat. Nejvíce se dětem líbily
kozičky, opičky, surikaty, papoušci, rybičky, želvičky a i další. Návštěva ZOO se všem líbila
a plni dojmů jsme se v pořádku
Eva Zahradníková
vrátili zpátky do školky.

Zápis
do mateřské
školy pro školní
rok 2017/2018
Zápis se uskutečnil dne 2. 5. 2017. K
zápisu se dostavilo 20 zákonných zástupců se svými dětmi. Z toho jedno
pětileté dítě ze spádového obvodu, 4
čtyřleté děti ze spádového obvodu a 5
dětí narozených v roce 2015. Bylo přijato všech 20 dětí. V současné době
evidujeme 4 volná místa do plné kapacity mateřské školy.
Do mateřské školy bylo přijato 5 dětí
narozených v roce 2015 a 4 děti narozené v prosinci 2014. Protože tyto
děti vyžadují zvýšenou péči, kterou
stát garantuje financovat až od roku
2020, požádali jsme zřizovatele, Obec
Starou Paku o financování chůvy na
příští školní rok.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ
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Novopacký slavíček 2017
Stalo se již tradicí, že se děti naší mateřské
školy účastní pěvecké soutěže Novopacký slavíček. A nejen svým talentem, ale
především zásluhou paní učitelky Odety Pilařové, která je na pěveckou soutěž
dobře připraví, se umísťují na předních
místech. V letošním roce můžeme gratu-

lovat Janičce Jírové k umístění ve zlatém
pásmu a Elišce Zajícové za pěkné místo
ve stříbrném pásmu. Poděkování patří
také pedagogické asistentce ze základní
školy Kláře Zahradníkové, která se pro
nemoc paní učitelky ochotně zhostila
klavírního doprovodu obou děvčat.
Lenka Typltová

Rok s předškoláky

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ ve Staré Pace
se velmi osvědčila a je přínosná jak pro
učitele, jež mají možnost se touto cestou
s dětmi poznat, tak pro děti. Ty se mohou
seznámit nejen s prostředím školy, ale i
s prací a akcemi, kterých se jistě budou
sami účastnit v příštích několika letech.
A díky tomu je jim usnadněn jejich velký

V letošním školním roce se v MŠ Stará
Paka vzdělávalo 30 dětí, které by měly od
1. září 2017 nastoupit do první třídy.
V rámci projektu „Zvýšení kvality výuky v MŠ Stará Paka“, který je podporován EU, jsme využívali pomoci školní
asistentky. Pro
rodiče
byly
připraveny besedy s učitelkami ze ZŠ na
téma - Školní
zralost a připravenost dětí
na vstup do
první třídy. V
měsíci červnu
se uskutečnila schůzka se
speciální pedagožkou z PPP
Jičín, s paní
Mgr. Annou
Kovářovou na
téma - Důležitost domácí přípravy, která
byla doprovázena praktickou ukázkou.
Zápis do první třídy letos probíhal 7.
dubna. V rámci spolupráce MŠ a ZŠ, ještě před termínem zápisu, děti navštívily
první třídu, kde jim prvňáčci předvedli,
co už se naučili a jak to ve škole chodí.
Také se účastnili projektu „DEN ZEMĚ“
v tělocvičně základní školy, kde byla připravena přednáška o plazech, doplněná
ukázkou ze sbírky chovatele plazů. V
období po zápisu děti několik odpolední navštěvovaly školu, v rámci kursu
Předškolák. Jeho cílem bylo seznámit se
s paní učitelkou a vyzkoušet si učení ve
škole, již v opravdové lavici. Děti předvedly, co už umí a znají, společně si zazpívaly a zahrály. Mimo tento kurz se
děti setkávaly i při dalších kulturních a
sportovních akcích pořádaných ZŠ.
V pátek 23. 6. jsme se s předškoláky rozloučili. Při této slavnostní příležitosti
nám zazpívaly děti ze sboru ZŠ pod vedením p. učitelky Mgr. Soni Stuchlíkové.
Krátké vystoupení předvedli i předškoláci, kteří byli jednotlivě představeni a byla
jim předána „pamětní“ trička a upomínkové předměty.
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životní krok, kterým bezesporu vstup do
základní školy je.
M. Vytvarová

Ohlédnutí
za školním rokem
v mateřské škole
S koncem každého školního roku bilancujeme, hodnotíme s pedagogy i provozními zaměstnanci, jaký byl. Přiznám se,
že takové organizační problémy jako v
tomto školním roce, jsem jako ředitelka mateřské školy ještě nezažila. Už od
prvního měsíce jsme se potýkali s velkou nemocností zaměstnanců a také s
jejich nedostatkem. Byly týdny, kdy na
celé mateřské škole jsem z pedagogů zůstala sama se dvěma učitelkami (kapacita školy je 75 dětí). V březnu odešla do
starobního důchodu pomocná kuchařka
a od té doby se nám nepodařilo zajistit
náhradní, potíže způsobilo i dlouhodobé
onemocnění dalších zaměstnanců a nástup na mateřskou dovolenou jedné paní
učitelky. Od 1. března se také marně snažíme najít asistentku pedagoga pro dítě s
podpůrným opatřením. Zájem o práci v
mateřské škole je, ale velkým problémem
jsou nízké platy.
Velice nás mrzí, že nebylo jiné možnosti
než spojovat k odpolednímu odpočinku
třídy, vynechat některé plánované akce,
zrušit z bezpečnostních důvodů odpolední pobyt na zahradě.
Provoz mateřské školy byl však po celý
rok zajištěn, a to jen díky velice obětavému kolektivu paní učitelek i provozních
zaměstnanců, kteří pomáhali a zaskakovali za ostatní bez toho, aby si stěžovali,
bez nároku na jakoukoliv odměnu. Jako
ředitelka i kolegyně si toho velice cením.
Lenka Typltová,
ředitelka mateřské školy

Mateřská škola, Stará Paka vyhlašuje výběrové řízení na pracovní místo

CHŮVA DO ZAHÁJENÍ POVINNÉ
ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Předpokládaný nástup: 1. 9. 2017, práce na 50% úvazku
Požadujeme:
kladný vztah k dětem		
mravní a trestní bezúhonnost
spolehlivost a odpovědnost schopnost pracovat v týmu

vzdělání:
- střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů pedagogika,
učitelství a sociální péče,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů
pedagogika, učitelství a sociální péče,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou ve skupině oborů zdravotnictví
a střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení) ve skupině oborů
zdravotnictví,
- střední vzdělání s maturitní zkouškou (bez vyučení).
Přihlášky, stručný životopis, délka a přehled praxe, doklad o vzdělání zasílejte na
adresu: Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka, nebo email: mat.skola.stara.paka@seznam.cz.
Informace na tel. čísle: 493798291
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ŠKOLA
Školní výlety
V době uzávěrky je období školních výletů v plném proudu. Některé děti už je absolvovaly, přinášíme tedy stručný článek o každém z nich.
Starší žáci se na své putování teprve chystají. A kam vyrazí? Šesťáci do ZOO Dvůr Králové nad Labem (navštívit svá adoptivní
zvířátka), osmáci do Teplicko – Adršpašských skal a deváťáci do Jinolic a Českého ráje. Tak ať se jim výlety vydaří stejně jako
mladším dětem. Vždyť je to jejich toužebně očekávaná odměna za celoroční školní práci.

Výlet 4. a 5. třídy
za stříbrným
pokladem Kutné Hory

Výlet 1. a 3. třída
Hezké počasí a dobrá nálada, to všechno patří ke školnímu výletu. A právě to nechybělo na výletě žáků 1. a 3. třídy v úterý 6. června 2017, kdy jsme se vydali autobusem
do Chrudimi a prohlédli si muzeum loutek se všemi zajímavostmi včetně výstavy k
animovanému filmu „Malý pán“. Cílem našeho odpoledního programu byly Pardubice a loď „Arnošt z Pardubic“, se kterou jsme se plavili po Labi přes plavební komoru
až do Brozan a zpět. Malí námořníci si plavbu užili se vším všudy – s krásným výhledem na Kunětickou horu a bohatým občerstvením na lodi. Zpět do Staré Paky jsme
se vraceli s dobrou náladou a spoustou krásných zážitků. Velký dík patří našemu panu
řidiči Milanu Ottovi, který nás bezpečně dopravil na určená místa.
			
Mgr. Z. Oborníková a Mgr. J. Bartošová

Školní výlet VII. B
Asi jsme největší nedočkavci, protože
naše třída vyrazila na školní výlet jako
první, už 1. června. Strávili jsme dva dny
v příjemném prostředí jinolických rybníků a nedalekých Prachovských skal.
Hned první den jsme se vydali na pěší

túru do skal. Druhý den jsme si zpestřili
výletem do Šťastné země v Radvánovicích. Většinu času jsme ale trávili koupáním. Počasí nám přálo, sluníčko hřálo
– prostě výlet jak má být.
Mgr. K. Kamlerová

Čtvrťáci a páťáci vyrazili na svůj školní
výlet do jednoho z nejkrásnějších měst
naší vlasti. Slavná historie Kutné Hory
na nás dýchala doslova na každém
kroku. A když se k tomu přidalo ještě
nádherné počasí a neočekávaně malý
počet turistů, neopakovatelný zážitek
byl zaručen.
Cestu za poklady jsme zahájili ve Vlašském dvoře. Zde založil král Václav II.
centrální královskou mincovnu, kde se
razil tzv. pražský groš, kterým se platilo
téměř v celé střední Evropě. Dozvěděli
jsme se, jak dlouhou cestu urazil kousek stříbrné rudy, než se z něj stalo naše
nejslavnější a nejkvalitnější platidlo a
kolik těžké práce museli vykonat horníci a pregéři.
Další zastávkou byl Chrám svaté Barbory. Velkolepá stavba zasvěcená patronce horníků všechny ohromila.
Některé děti šly na prohlídku chrámu,
jiným stačil jen pohled zvenčí.
Posledním a nejočekávanějším bodem
programu byla prohlídka středověkého stříbrného dolu. Na začátku okruhu nazvaném „Cesta stříbra“ jsme se
seznámili se středověkým způsobem
těžby stříbra, prohlédli se jednoduché
nástroje horníků i složitější těžní stroje.
Pak už nás průvodci ustrojili do bílých
halen s kápí tzv. perkytlí, nasadili helmy
se svítilnami a my vyrazili do podzemí.
Cesta štolou svatého Jiří byla dlouhá asi
250 m. Pohybovali jsme se v hloubce
asi 40 metrů pod povrchem. Štola byla
místy skutečně uzoučká a nízká. Možná někteří z nás zažili i chvíle strachu,
když se po zhasnutí svítilen všechno
ponořilo do naprosté tmy. Prohlídku
ukončila návštěva havířské osady a my
se po krátkém rozchodu mohli vypravit
na cestu domů.
Myslím, že si z letošního výletu všichni
odnesli krásné zážitky. A kdo říkal, že
v podzemí nejsou permoníci, ten nemá
pravdu. Já je viděla! A rovných jedenadvacet! Mgr. Lucie Novotná

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

9

www.starapaka.cz

Výlet druhé třídy
Školní rok utekl jako voda a druháci opět
vyrazili na školní výlet. Tentokrát do
Pěnčína a na Černou Studnici. V Pěnčíně si prohlédli kozí farmu (na 500 koz),
také viděli páva, osla, ovce, králíky a další
převážně hospodářská zvířata. Jako jedni
z mála si ještě mohli prohlédnout výrobnu skleněných perlí.
Konkurence je veliká, a tak na konci srpna výrobna končí. Dárky pro rodiče i pro

Zájezd do Německa
Na přelomu května a června navštívily děti z 5. třídy partnerskou školu v městě Bad
Langensalza v Durýnsku. Již několik let trvá spolupráce se školou z tohoto lázeňského
sebe tentokrát vznikaly pomocí fantazie města.
a šikovných ručiček druháků. Každý z Děti mají možnost si procvičit svoje jazykové znalosti a
nich si vyrobil krásné náramky či náuš- navázat nová přátelství. Celkem 15 páťáků během nádnice ze skleněných perlí.
herného slunečného týdne navštívilo ZOO v Erfurtu,
Na závěr vylezli na rozhlednu Černá miniatury v Rule, hrad Wartburg, zahrady a historické
Studnice, ze které byly úžasné výhledy centrum v Bad Langensalza a další místa. Prošli se v
např. na Ještěd, Trosky, Bezděz i Buko- korunách stromů, zahráli si bowling a díky krásnému
počasí mohli každý večer trávit na zahradě vedle penzivou Horu.
Mgr. S. Stuchlíková onu, kde hráli různé hry.
Týden utekl
velmi
Our beautiful Europe – open your eyes and see our home and friends rychle a
děti bohatší o mnoVe dnech 14. 5. – 19. 5. 2017 se konalo druhé mezinárodní projektové setkání učitelů ho zážitků
a žáků z Německa, Polska, Turecka a Česka. Tentokrát se v roli hostitele představila se vracely
naše škola ve Staré Pace. Oficiálně zahájil setkání ředitel školy pan Mgr. Pavel Antoš, domů. Nyní se těší na setkání s němecs muzikálovým vystoupením se představili žáci ze třetí a čtvrté třídy, žáci ze školního kými kamarády u nás ve Staré Pace.
sboru potěšili nejen nápaditým úvodem svého vystoupení, ale příjemně překvapili
Mgr. Jitka Jírová
naše hosty písničkami v německém, polském a tureckém jazyce. Delegace mezinárodního projektu byla také přijata představiteli naší obce v čele s panem starostou
Josefem Dlabolou, každý účastník obdržel pamětní medaili se znakem obce a logem
projektu Erasmus+.
V průběhu týdenního programu si naši projektoví partneři prohlédli Bozkovské jes- Ve čtvrtek 6. dubna se konalo v pořadí již
kyně, navštívili kozí farmu a muzeum zemědělských strojů v Pěnčíně, v místní pro- osmé setkání žaček dvou Masarykových
vozovně sledovali
základních škol - naší staropacké a nedavýrobu korálků. V
leké libštátské.
Nové Pace se seTentokrát jsme se ke společnému výtvarznámili s výrobou
nému tvoření sešly v Libštátě a pod vepiva. Samozřejmě
dením paní učitelky Niny Rulfové a paní
nechyběla ani náučitelky Kateřiny Krejčové jsme vytvávštěva Jičína a Česřely několik dekorací s jarní tématikou.
kého ráje. Silným
Setkání nám tentokrát zpestřila studentzážitkem pak byl
ka SŠGS Nová Paka Tereza Šimoníčková,
pro všechny zájezd
studentka 2. ročníku obor cukrář, která
do Prahy s prohlídnám předvedla, co všechno se dá vyrobit
kou nejznámějších
z marcipánového těsta. Účastnice dílny si
památek hlavního
po její krátké prezentaci mohly vše samy
města a projížďkou
vyzkoušet.
lodí po Vltavě. Týden – krátký nebo dlouhý čas? Pokud jste s lidmi, se kterými je vám Fotografie a výrobky z letošní jarní dílny
dobře, utíká to velmi rychle. A stejně rychle uteče několik měsíců, které nás dělí od si můžete prohlédnout na výstavkách v
dalšího setkání, tentokrát v Turecku. Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodinám, prostorách staropacké i libštátské základkteré se ujaly role hostitelů a celý týden se staraly o to, aby se zahraniční studenti u ní školy.
nás cítili dobře.					Mgr. Květa Kamlerová
Bc. Nina Rulfová

PROJEKT ERASMUS

Osmá výtvarná dílna
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Dopravní
výchova
ve 4. třídě
Den dětí jsme letos oslavili
trochu netradičně – skládáním zkoušek pro získání „řidičáku“ na jízdní kolo. Všechny děti v tomto roce dovrší
věku deseti let, a tak budou
moci vyrazit do provozu i bez
doprovodu starší osoby.
Dopravní teorie nás provázela
celé jaro, zbývalo tedy zkontrolovat povinnou výbavu kola
a vyrazit na dopravní hřiště
do Nové Paky předvést vše v
praktické zkoušce. Zkouška
měla dvě části – test a pohyb
po hřišti s dopravními značkami pod dohledem policistů.
Děti se střídaly v rolích chodců a cyklistů. Za každý přestupek proti pravidlům
dostaly trestný bod. Totéž za každou
chybnou odpověď v testu. Pokud počet
trestných bodů přesáhl devítibodovou
hranici, žák zkouškou neprošel.
Velká většina čtvrťáků dopadla výborně
a bez problémů získala vytoužený řidičák. Pět nejlepších získalo i drobné ceny.
Bohužel, v letošním roce také naši dva
žáčci zkoušku nezvládli.

Přeji všem krásné léto bez nehod a problémů na silnicích.
Lucie Novotná
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Koncert duchovní hudby

Při příležitosti svátku Sv. Vavřince vás
obec Stará Paka a OPEN ART, z.s. zvou
na koncert DUA Conspiro - kytaristky
Heleny Střížkové a flétnistky Kristiny
Martincové. Koncert se uskuteční v sobotu 12. 8. v kostele sv. Vavřince od 17
hodin.
Jako Duo Conspiro, spojení flétny a kytary, začaly Helena Střížková a Kristina Vinařová působit již na začátku roku 2010,
poté co na pražské Akademii múzických
umění zahájily studium komorní hry u
profesora Štěpána Raka. Vytvořily si klasický repertoár, který interpretují s velkou chutí a nasazením.
Helena Střížková je absolventkou AMU,
kde studovala pod vedením profesora
Štěpána Raka. Zároveň působí jako pedagog na ZUŠ v Radotíně.
Kristina Martincová vystudovala Hochschule für Musik und Theater v Rostocku a nyní působí v Praze a v Kladně jak
umělecky, tak i pedagogicky.
Přijďte se v horkém hektickém létě na
chvíli zastavit a zaposlouchat do jedinečného spojení tónů kytary a flétny! KK

Staropacký divadelní červenec 2017

Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se spolkem OPEN ART, z.s. a Masarykovou základní školou vás srdečně zvou na třetí ročník
Staropackého divadelního července. Každou červencovou středu od 17.00 se budete moci vy a vaše děti pobavit u divadelního
představení nebo koncertu. Různé divadelní soubory ze všech koutů republiky předvedou své umění v prostoru za základní školou, nebo v areálu AVZO Roškopov. Vstup je zdarma.
Program na celý červenec:
5. 7.
Divadlo U staré herečky: Zvířátka a loupežníci
Klasická pohádka o tom, že když kamarádi drží za všech okolností při sobě, tak jim to pak společně nejlépe ladí… Příběh, inspirovaný pohádkou bratří Grimmů Brémští muzikanti, je o moci hudby a o tom, že její síla umí stmelit i rozhádaná zvířátka.
12.7. NEDLOUBEJ SE V NOSE - koncert
Parta „usmrkánků“ z Divadla rozmanitostí v Mostě hraje pro všechny malé i velké „smrkáče“. NOSchválně, už jste si na koncertě
někdy jen tak poposmrkávali do rytmu? Anebo tančili malíčkové tance vsedě? Černobílá podívaná ve stylu „denciny-denciny“ je
určena pro všechny, kteří nemají nos nahoru:)
AVZO Roškopov
19.7. Kočovné divadlo Rózy Blechové: Irská rybka
Kolik bohatství potřebujeme ke štěstí? A jaký poklad je nejkrásnější... O lásce, pokoře a odpuštění pro celou rodinu. A netrvá to
ani hodinu. Variace na klasickou pohádku s harmonikovou smrští, zpěvy a loutkami. Pro rodiny všeho druhu, věku a velikosti.		
		za školou
26.7. Bongo Bombarďák - koncert
BomBarďák není úplný vzor vašich dětí. Ale zase na něm můžete ukázat, že... Škola se nezapaluje. Zvířata se netýrají. Rodiče se
nezamykají na balkon (někdy). Jediné, co tomuhle hiphoperovi jde, je hudba. Kdyby ho kluci nevyhodili z kapely. Folk jů! Krátké
scénky, divoké struny, bláznivé řeči, dance plné rance. AVZO Roškopov
Pro aktuální informace sledujte plakáty a stránky obecního úřadu:) KK
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DĚTSKÉ DNY
První červnová odpolední sobota v Ústí
patřila dětem. Slavil se zde na hřišti Den
dětí. Sešlo se jich opravdu spousta, a to
nejen z Ústí, ale i z blízkého i vzdáleného okolí. Na děti čekala řada soutěží, her,
osvěžení, sportovních utkání a bohatá
tombola. Snad žádné z dětí navečer neodcházelo bez úsměvu na rtech, bez medailí, dárků a pozorností.
Ke zpestření programu přispělo i vystoupení mažoretek ze ZŠ ve Staré Pace
a krásné slunečné počasí.
Příjemné sobotní odpoledne si užili i rodiče a blízcí všech dětí, kteří měli
možnost se setkat s přáteli, popovídat si,
poslechnout hudbu a využít bohatého
občerstvení.
Tento již tradiční Den dětí v Ústí je všemi
hodnocen jako nejlepší akce, která se v
Ústí koná. Je to ovšem díky sponzorům a
organizátorům. Všem, kteří se na sobotním odpoledni podíleli, patří veliký dík
a uznání.
Těšíme se, že příští rok se všichni zase
rádi při této příležitosti sejdeme.

Dětský den v Ústí u Staré Paky

Dětský den a hasičská soutěž ve Staré Pace
Dne 27. 5. 2017 se konal ve Staré Pace
dětský den a hasičská soutěž v požárním útoku.
O dětskou zábavu se postaral Svišť, který
má za úkol chránit všechny děti, malé či
velké před nebezpečím, které na ně číhá
v silničním provozu. Děti se pohybovaly
na mobilním dětském dopravním hřišti.
Naučily se, jak se zachovat, když dojde
ke zranění, poznávaly dopravní značky

a poté si mohly vyzkoušet, jak se chovat
v silničním provozu. Svišťovi kolegové
kontrolovali, co všechno se děti naučily.
V odpoledních hodinách se připravili dobrovolní hasiči, aby nám ukázali v
okrskové soutěži, jak jsou zdatní v požárním útoku. Celkem se soutěže zúčastnilo
9 týmů, z toho 2 týmy byly ženy. I přes
vysoké teploty a silný sluneční svit všechny týmy úspěšně ukončily útok. Na prv-

ním místě z žen se umístily dobrovolné
hasičky z Roškopova a druhé místo obsadily dobrovolné hasičky z Ústí u Staré
Paky. V mužské kategorii se na prvním
místě umístili dobrovolní hasiči z Úbislavic, druhé místo obsadili dobrovolní hasiči ze Staré Paky a třetí místo dobrovolní
hasiči z Roškopova.
http://www.mddh-svist.cz/

Hon na čarodějnice
v Roškopově
V podvečer neděle 30. 4. se roškopovské
děti sešly za bývalou svazarmovskou chatou (dnes AVZO), aby se společně vypravily na hon na čarodějnice. Každý zájemce, případně dvojice, obdržel křížovku,
jež měla v tajence po vyluštění obsahovat
jméno čarodějnice, která bude ten večer
upálena. Bez tohoto jména by nám hranice nevzplála! Po vytyčené trase se pak
děti vydaly na tříkilometrové putování,
během něhož musely řešit připravené
úkoly a jejich výsledky zapisovat do tajenky. Co patří do čarodějného lektvaru,
jaká zvířata čarodějnici doprovází nebo
jaké pomůcky čarodějnice používá ke
svému čarování? Děti na tyto otázky odpověděly správně a odměnou jim bylo

jméno nešťastné čarodějnice, která toho večera na hranici opravdu shořela. Tak zase
za rok, děti!
Za SOKOL Roškopov Adéla Krejčová
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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POSEZENÍ NAD KRONIKAMI
V pátek 26. 5. se kolem dvaceti zájemců
o místní historii sešlo v Kulturním domě
Roškopov. Nad starými kronikami nám
pan Eduard Hradecký vyprávěl zajímavé
historky, které vybral ze starých obecních
a školních kronik. Tentokrát se věnoval
především tématům školství v Roškopově a výstavba staropackého nádraží. Celé

povídání bylo doprovázeno projekcemi
citovaných pasáží z kronik a také dobovými fotografiemi.
Kdo dorazil, ten už ví, jak a kdy byl na
staropackého učitele spáchán atentát,
kde stála úplně první roškopovská škola
nebo proč se při stavbě viaduktu poprali italští a čeští dělníci. Doufáme, že tato

SPORT
31. ročník memoriálu
genpor. Františka Sedláčka v letním
biatlonu žactva v Roškopově
V sobotu 6. května se v areálu AVZO v
Roškopově uskutečnil již 31. ročník biatlonového závodu pro žáky, memoriálu
genpor. Františka Sedláčka.
Účast byla po letech opět hojná; na trať
se v 8 kategoriích vydalo 97 závodníků z
devíti biatlonových klubů tří krajů (např.
Jilemnice, Vrchlabí, Harrachov, Horní
Branná, Klecany u Prahy, Horní Stakory,
Ruprechtice). Z naší obce reprezentovali KB Roškopov Aneta Crhová, Anežka
Machová, Václav Krejčí a Jakub Krejčí
v přípravce. V kategorii žáků A bojovali
Petr Krejčí a Jan Doubek, v kategorii žákyně a žáci B Šárka Havelková, Kateřina
Prokšová, Martina Lukášová, Matěj Kříž
a Marek Havelka a v kategorii nejstarších
žáků Klára Sochorová, Eliška Křížová a
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Daniel Langner. Všem závodníkům gratulujeme k
výsledkům a máme radost
zejména z jejich férovosti a
vzájemné podpory během
závodu.
Poděkování patří všem organizátorům a hlavnímu
sponzorovi soutěže, výrobci Zdravé láhve, firmě R&B
Mědílek (p. Davidu Tomášovi).
Za KB Roškopov
Zdeněk Kadavý

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

akce nebude poslední a že se nám podaří
oživit kdysi populární tradici setkávání
sousedů nad kronikami. Už dnes se nám
na návrhy účastníků rýsují další témata…
Za SOKOL a OPEN ART, z.s.
Kateřina Krejčová
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15. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise v Roškopově
15. dubna 2017 byl tělovýchovnou jednotou Sokol Roškopov uskutečněn již patnáctý ročník Velikonočního turnaje ve
stolním tenise. V tomto rámci byl také uspořádán 7. dubna 2017 turnaj dětí. Zde jsou výsledky obou turnajů:
Dvouhra chlapci:
1. místo:
Matyáš Rajm
2. místo:
Petr Krejčí nejml.
3. místo:
Matěj Kříž
4. místo:
Václav Krejčí
5. místo:
Jakub Krejčí
Dvouhra děvčata:
1. místo:
Eliška Křížová
2. místo:
Klárka Sochorová
3. místo:
Terezka Zuzánková
4. místo:
Majda Sochorová

Čtyřhra děti:
1 - 2. místo:
			
3. - 4. místo:
			

Dvouhra muži:
1. místo 		
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:
9. místo:

Josef Krejčí st.
Jiří Stuchlík
Luděk Sochor
Jaromír Šafář
Petr Krejčí st.
Karel Zuzánek
Ondřej Zuzánek
Tomáš Vít
Pavel Krejčí

Čtyřhra muži:
1. místo:		
Jaromír Šafář – Karel Zuzánek
2. místo:		
Jiří Stuchlík – Ondřej Zuzánek
3. místo:
Luděk Sochor – Tomáš Vít
4. místo:
Josef Krejčí st. - Petr Krejčí nejml.
Hrací sezóna tímto turnajem v Roškopově skončila, ale na podzim znovu začínáme!
S tak silnou „přípravkou“ se máme v budoucnu na co těšit!
Za SOKOL Roškopov Petr Krejčí

Dvouhra ženy:
1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:
5. místo:
6. místo:
7. místo:
8. místo:

Kateřina Krejčová
Adéla Krejčová
Daniela Vítová
Petra Krejčová
Hana Krejčová
Jitka Sochorová
Terezka Zuzánková
Klárka Sochorová

Eliška Křížová – Majda Sochorová (Jakub Krejčí)
Klárka Sochorová – Petr Krejčí nejml.
Terezka Zuzánková – Matěj Kříž
Matyáš Rajm - Václav Krejčí

Turnaj dětí byl velmi pěkný. Děti obdržely diplomy, medaile a věcné ceny. Přihlížející
diváci konstatovali, že za poslední rok došlo k viditelnému zlepšení malých hráček a
hráčů. Měli jsme z toho velkou radost.
Poděkování opět patří trenérovi Josefu Krejčímu, který se s velkou trpělivostí dětem
při výuce stolního tenisu pravidelně věnuje!

Stalo se aneb co se minule nevešlo...
Oddíl lyžování TJ SOKOL Stará Paka
pořádal v sobotu 22. 4. 2017 pro širokou
sportovní veřejnost 40. ročník běžeckého
závodu.
Velmi chladné a deštivé počasí se podepsalo hlavně na celkové účasti závodníků. Zatímco loni jsme měli rekordní
účast 314 závodníků, letos se jich přihlásilo jen 176. Dobrá byla účast především
v dětských kategoriích. Těch nejmenších
- „mlíčňáků“ se sešlo celkem 29, předškolních dětí bylo 24 a žactva celkem 71.

Zato dorostenci startovali jenom dva a
dorostenky se žádné nedostavily. Žen se
sešlo 12 a mužů, včetně veteránů, běželo
38.
Absolutním vítězem hlavního závodu na
4 400 metrů se stal Jiří ČIVRNÝ ze Semil, který tuto trať zvládl v čase 15:06,3.
Nejrychlejší květinkou závodu žen na
2000 metrů byla Dagmar Kynčlová z Nového Města nad Metují s časem 7:44,6.
Nejstarším účastníkem závodu byl letos
Václav BRÁDLE ze Sokola Chuchel-

na, ročník narození 1937. Vystřídal tak
dřívějšího nejstaršího běžce Františka
BÉMA z Liberce, ročník narození 1928.
Diplomy, medaile i věcné ceny vítězům
předával předseda TJ SOKOL Stará Paka
ing. Jaroslav BIL společně se starostou
obce Stará Paka panem Josefem DLABOLOU.
Těšíme se na setkání s nimi a sportovní
klání při dalším ročníku Staropackého
krosu 2018.

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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fotosloupek

Smolíková Ažběta, Zajíc Daniel, Patka Vojtěch, Cogan Richard Rudolf

Hamáčková Gabriela, Monaci Tadeáš a Vojtíšková Amálka

Krkonošské centrum enviromentálního vzdělávání, školka na návštěvě

Modeláři

Zápis do mateřské školy

Pasování na čtenáře

...A teď nastane ten nejdůležitější okamžik. Pan král, který celému dění
od počátku přihlíží, slavnostně pasuje děti na čtenáře. Každý obdrží
knížku, která byla vydána v projektu Už jsem čtenář-Knížka pro prvňáčka speciálně k tomuto účelu, diplom a také další drobné odměny. Na
závěr se společně s panem králem vyfotografují a já se budu těšit, že se
hned v září setkáme v knihovně při dalším čtení.

Ze školních výletů...
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