Čtení z kroniky a vernisáž výstavy fotografií
V pátek 16. listopadu se v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staré Pace sešlo více než padesát
zájemců o historii obce. Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se spolkem Open Art, z.s. zde u
příležitosti 100. výročí založení republiky pořádal Čtení z kroniky, které mělo za cíl připomenout
zajímavé momenty z historie obce v období od roku 1918.
Celé setkání uvedl krátkým přivítáním nový pan starosta, Jan Herber, a bylo zahájeno vernisáží
výstavy fotografií s názvem „Staropacko“. Jedná se o fotografie pořízené během letošního léta
účastníky fotografické dílny pro děti a mládež v Roškopově. Tyto fotografické dílny se konají pod
vedením zkušených fotografů Petry Menclové a Pavla Šťastného. Děti se zde učí nejen metody a
postupy zpracování digitální fotografie, ale i základy marketingu. Vedoucí však děti neučí pouze
řemeslo, zároveň se snaží naučit děti i více vnímat své okolí, seznámit je s vlastivědnými
zajímavostmi našeho regionu i některými událostmi z jeho historie. Vloni účastníci fotografické
dílny pro pokročilé znovu nafotili sérii historických fotografií z Roškopova a Staré Paky. Výstavu
těchto komparativních fotografií mohli občané vidět v knihovně u příležitosti letošních oslav 660.
výročí od 1. písemné zmínky o obci. Letos dostali účastníci fotografické dílny zadáno téma
"Pohlednice ze Staré Paky". Jak se s ním vypořádali, můžete posoudit sami při prohlídce výstavy,
která bude do konce roku umístěna v místní knihovně.
Samotné čtení z kroniky nám zprostředkoval staropacký kronikář a vážený občan Staré Paky, pan
Eduard Hradecký. Přítomní návštěvníci se tak dozvěděli například o tom, jak se do Staré Paky
dostala zpráva o vyhlášení republiky, jak probíhala elektrifikace obce nebo úpravy toku místní říčky
Rokytky. Tyto důležité momenty proložil pan Hradecký „zajímavostmi“ dokumentujícími nešvary
společnosti, které byly a budou – vraždou hostinské z roku 1922, sousedským sporem o stromy na
hranici mezi dvěma pozemky nebo „hrdinstvím“ některých spoluobčanů během květnové revoluce
1945. Vynechána nemohla být ani unikátní historie tří školních budov, které stojí nedaleko sebe
v centru obce. Čtení z kronik bylo doprovázeno projekcí historických pohlednic a dobových
fotografií. Během projekce došlo i ke komentářům návštěvníků a upřesňování některých informací
z řad pamětníků. Zároveň byla účastníkům navržena možnost zvolit si téma dalšího čtení z kroniky,
jelikož doufáme, že tato setkání nad kronikou budou i nadále pokračovat a stanou se další
příležitostí k setkávání.
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