3/2005

2

USNESENÍ

z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce, konaného 23. 6. 2005 v kulturním domě v Roškopově
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 7. 4. 2005.
2/ Informaci o školské radě dle zákona č. 561/2004 § 132.
3/ Volební řád školské rady.
4/ Informaci o pokračujících pracích na výstavbě zámkového chodníku.
5/ Informaci o žádosti o zřízení výjezdové stanice rychlé záchranné služby.
6/ Zprávu p. starosty o vykonaných pracích za l. pololetí r. 2005 v obci Stará Paka a přilehlých obcích.
7/ Zprávu p. J. Dlaboly o 85. výročí staropackého oddílu fotbalu a oslavách s tím spojených.
8/ Předběžnou informaci o slavnostním otevření víceúčelového hřiště “Sokolák”.
9/ Připomínku z řad veřejnosti o odpadech a sběrných místech v Roškopově.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Program 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
2/ Ověřovatele zápisu p. J. Knapa a návrhovou komisi ve složení p. Š. Válek a I. Hykyšová.
3/ Rozpočtové opatření č. 3 pro rok 2005 obce Stará Paka.
Zodpovídá: hlavní účetní, starosta - neprodleně
4/ Úpravu rozpočtu Masarykovy ZŠ dle přílohy.
Zodpovídá: ředitel ZŠ a účetní ZŠ - neprodleně
5/ Vytvoření nové položky v rozpočtu Masarykovy ZŠ na prezentaci školy.
Zodpovídá: ředitel ZŠ a účetní ZŠ - neprodleně
6/ Zřizovací listinu školské rady pro Masarykovu ZŠ.
Zodpovídá: starosta do 1. 9. 2005
7/ Zástupce do školské rady za zřizovatele – tj. Obec Starou Paku paní Hanu Hylmarovou a paní Ivonu Hykyšovou.
Zodpovídá: zastupitelstvo do 1. 9. 2005
8/ Prodej pozemků parc. č. 467/15, 881/31 části pozemků parc. č. 259/3, 259/8, 259/11, a části nemovitosti čp. 190 v k.ú.
Stará Paka a koupi pozemku parc. č. 198/2 v k.ú. Roškopov.
Zodpovídá: starosta do 31. 12. 2005
9/ Smlouvu o dílo s firmou NADOZ na výstavbu zámkového chodníku.
Zodpovídá: starosta do 30. 6. 2005
10/ Smlouvu o samostatné působnosti mezi obcí Stará Paka a městem Jičín (dle přílohy) s tím, že poplatek ve výši
8 800,-Kč uhradí rodinní příslušníci dotyčného staropackého občana.
Zodpovídá: starosta do 30. 6. 2005
11/ Paní Hanu Hylmarovou jako přísedící na období 2005 – 2009 u Okresního soudu v Jičíně.
Zodpovídá: zastupitelstvo do 30. 6. 2005
12/ Paní místostarostku V. Hlostovou jako zástupce na mimořádné valné hromadě V.O.S. Jičín dne 24. 6. 2005 za obec
Stará Paka.
Zodpovídá: zastupitelstvo do 30. 6. 2005
13/ Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2005 – požární řád obce Stará Paka.
Zodpovídá: zastupitelstvo do 30. 7. 2005
14/ Doplnění požadavků do změn č. 2 územního plánu obce Stará Paka (viz. příloha).
Zodpovídá: ved. odboru výstavby, zastupitelstvo do 15. 7. 2005
Zastupitelstvo obce zamítá:
1/ Doplnění požadavků do změn č. 2 územního plánu obce Stará Paka – stavba garáže p. Fenynets, stavba trvalého charakteru objektu občanské vybavenosti – p. Ruml.
Zodpovídá: zastupitelstvo do 15. 7. 2005
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ČTVRTLETÍ V OBCI
S nástupem jara byly zahájeny práce na
úpravě některých místních komunikací.
Byly dokončeny úpravy asfaltů v Ústí
po plynofikaci. Zatím ne zcela dokonale
bylo zřízeno parkoviště před hřbitovem v
Ústí. Doplněno a opraveno bylo veřejné
osvětlení. V květnu a červnu pokračovala
výstavba víceúčelového sportovního areálu “Sokolák.” V současné době je dokončeno hřiště na malou kopanou, zateplovací fasáda klubovny a před dokončením
je oplocení celého areálu. Dětské hřiště
bylo osazeno novým vybavením.

V budově obecního úřadu byla přemístěna a nově vybavena účtárna. Následně
byly všechny prostory obecního úřadu
vymalovány.
Zahájení rekonstrukce chodníku mezi
ulicemi A. Mlejnkové a U Splavu je řešením havarijního stavu některých částí
této komunikace.
Velký rozsah práce obnáší údržba veřejné
zeleně /nutno zakoupit nový křovinořez/
a práce na údržbě hřbitovů.
V MŠ a ZŠ byly vyměněny vstupní a některé vnitřní dveře. Díky dotaci od Kraj-

ského úřadu na výstavbu hřiště pro malou
kopanou byla obec schopna dostát všem
finančním závazkům, které vyplývaly ze
smluv za loňský rok /vodovodní přípojky Brdo, plynofikace Ústí a doplatek za
víceúčelové hřiště/, a závazkům za práce
realizované v prvním pololetí 2005 – hřiště na malou kopanou, zateplovací fasáda,
vybavení dět. hřiště a účtárny. V současné době jsou zahájeny práce na konečné
úpravě prostor mezi sportovišti v areálu
“Sokolák”, aby bylo možné slavnostní
otevření začátkem září. E. Hradecký

3

ŠKOLA
Beseda s vozíčkáři
13. května naši školu navštívili členové občanského sdružení Život bez bariér, kteří nás seznámili s životem na vozíčku, s problémy
a těžkostmi vozíčkářů a s jejich zabezpečením.
Žáci si mohli prakticky vyzkoušet, jak se naši spoluobčané pohybují a jak je leckdy velmi obtížné zdolávat překážky, které se nám
ostatním zdají malicherné. – viz foto
Tímto bychom chtěli poděkovat za uspořádání besedy Janu Pelikánovi a Josefu Fučíkovi a jejich asistentkám.

Ochrana člověka
za mimořádných událostí
Dne 24. května všichni žáci naší školy absolvovali jednodenní
seminář věnovaný ochraně člověka za mimořádných událostí.
Naštěstí nenávratně pryč jsou branná cvičení, na něž ti starší
vzpomínají dnes už s úsměvem.
Nynější výuka se snaží připravit na situace a události, s nimiž se
opravdu můžeme setkat, jako například s povodněmi, dopravními
nehodami, požárem a podobně.
Žáci i pracovníci školy tak prošli teoretickou výukou i praktickým
nácvikem způsobu jednání při různých druzích mimořádných
událostí. Mimo jiné jsme zhlédli praktické ukázky využití hasičských přístrojů a práce s nimi.
Také nás navštívili psovodi specialisté Pořádkové a železniční
policie Královéhradeckého kraje, kteří předvedli ukázky výcviku
psů při vyhledávání škodlivých a nebezpečných látek.
Celý den byl pro všechny poučný a shodli jsme se na tom, že
vědět, jak se v nebezpečné situaci zachovat, není vůbec na
škodu.
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Školní výlety
Závěr školního roku patří kromě zkoušení a vylepšování známek
také příjemnějším věcem, a to hlavně školním výletům. Zde je
stručný přehled míst, kam jednotlivé třídy vyrazily za poznáním
a turistikou.
1., 2. a 3. třída zamířila do Ratibořic a Babiččina údolí, kde se
děti setkaly s oživlými postavami Babičky Boženy Němcové. Na
ratibořickém zámku nás přivítala kněžna se slečnou Hortenzií, ve
mlýně zazpíval mlynář se svojí rodinou a na Starém bělidle vyprávěla babička pohádku nejen pro svá vnoučata, ale pro všechny
děti, které se ten den vydaly stejnou cestou jako my.

Žáci 4. a 5. třídy vyrazili vlakem směr Dolánky u Turnova, odkud
pokračovali na prohlídku Hrubého Rohozce a dál pěší túrou přes
Turnov, Hlavatici a Hruboskalsko do Sedmihorek.
6. třída prožila letos dvoudenní výlet s poznáváním Maloskalska
a Turnovska.
Sedmáci se vydali do Krkonoš k pramenům Labe a prošli
nádhernými částmi Labského dolu do Špindlerova Mlýna. Z
téměř zimního počasí (vítr a teplota mírně nad nulou) jsme se
poté zotavili v zánovním aquaparku, kde jsme si připadali jak
v tropickém ráji.
8. třída absolvovala třídenní pobyt v rekreačním středisku Dlouhý u Hlinska v Čechách. Z romantického místa u rybníka jsme
vyráželi za poznáním do okolí – např. do historické městské části
Hlinska - Betléma nebo do skanzenu Veselý kopec.

Deváťáci si užívali na jiném romantickém místě naší vlasti – na
břehu řeky Orlice v kempu Eldorádo. Samozřejmě putovali i po
okolí a navštívili hrady Litice a Potštejn.
Na školních výletech si jistě každý užil vše, co k tomu patří,
jako je poznávání nových míst, turistika, ale i společné zážitky
se spolužáky a učiteli.
Jitka Macháčková

SLAVNOSTNÍ VYŘAZENÍ DEVÁŤÁKŮ
Stalo se již pravidlem, že na závěr školního roku se s absolventy
základní školy loučí nejen učitelé a kamarádi, ale také zástupci
obce. I letos se 27. června sešli již skoro bývalí žáci 9. tříd se
svou třídní pí. učitelkou Kuželovou a panem ředitelem v knihov-

ně. Zde po krátkém úvodním proslovu pana starosty a několika
radách do života, jež jim uštědřila poslankyně Parlamentu ČR
Iva Šedivá, obdrželi žáci pamětní list, CD Historie škol ve Staré
Pace a kytičku. Každý si také odnesl svoji fotografii z tohoto
slavnostního aktu.
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Tito žáci letos ukončili devítiletou docházku:

Jan Bil, Pavel Crha, Hana Haasová, Karel Honzík, Šárka Kmínková, Lenka Koutníková, Magda Leimerová, Tomáš Mach, Radek Meluch, Radka Merclová, Lucie Michalíková, Renáta Nálevková, Kateřina
Pakostová, Aleš Pánek, Jakub Poloprudský, Veronika Porubská, Kateřina Šípková, Pavlína Tománková,
Vojtěch Tůma, Jana Tužová, Kateřina Válková a Aneta Zajícová.

Popřejme ještě jednou všem bývalým deváťákům dobrý start do opravdového velkého života a na této
cestě hodně úspěchů a štěstí.

ŠKOLKA
Ohlédnutí za školním rokem v Beruškové třídě
mateřské školy
Další školní rok utekl jako voda. Zdá se nám to teprve nedávno,
kdy jsme do naší Beruškové třídy vítali v září nově nastupující
děti. Tento článek má být malým ohlédnutím za akcemi, které
jsme v tomto školním roce pořádali mimo obvyklé denní činnosti
s dětmi.
Hned 9. září jsme vyjeli na výstavu loutek Vojtěcha Suchardy do
Suchardova domu v Nové Pace. Dětem se nejvíce líbily loutky
z říše hmyzu a také čerti.
V září se stává již tradicí, že jezdíme s dětmi do ZOO do Dvora
Králové. Láká nás klidná podzimní poloprázdná ZOO, kdy si
můžeme lépe prohlédnout jednotlivá zvířátka. Tentokrát se výlet
celé MŠ autobusem uskutečnil 23. září.

Hned den poté jsme navštívili první filmové představení v kině
v Nové Pace. Na filmové pohádky jezdíme pravidelně 1x za
měsíc.
Letos jsme začali spolupracovat s ekologickým střediskem Sever, které připravuje různé představení pro děti. První z nich se
uskutečnilo na konci září.
V říjnu pravidelně začínáme saunovat. Děti se saunují přímo v
MŠ 10x v jednom školním roce, pravidelně 1x měsíčně.
V říjnu jsme také poprvé navštívili místní knihovnu. Paní knihovnice nám vždy nachystá knížky a pohádky k tématu, které právě
v naší třídě probíráme. Tentokrát to bylo o planetách.
26.10. jsme uspořádali již také tradiční Drakiádu Beruškové třídy.
Té se účastní společně s dětmi a pí. učitelkami také sourozenci
a rodiče. Letos nám nepřálo počasí, bylo téměř bezvětří. Přesto
oblohu nad Staropackou horou občas brázdil nějaký ten koupený
nebo i doma vyrobený dráček. Akci jsme zakončili u táboráku.
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Naše děti navštěvují také některé akce základní školy. První z
nich byl koncert, který se uskutečnil 9. listopadu.
V předvánočním období jezdíme pravidelně na Mikulášské
představení do SPgŠ do Nové Paky. Tentokrát to bylo divadelní
představení “Čertík Bertík.”
7. 12. jsme uchystali vánoční besídku pro rodiče a děti. Všichni
společně vyráběli různé vánoční dekorace. Potom jsme ochutnali
cukroví, které upekly maminky a navzájem jsme si vyměnili
recepty.
10. 12. jsme s dětmi v lese zdobili vánoční stromeček pro zvířátka
plný mrkviček, jablíček a lojových kuliček.
Každoročně před zápisem do 1. třídy chodí předškoláci na exkurzi
do základní školy. Tentokrát naši předškoláci obdivovali, co se
naučili za několik měsíců jejich kamarádi z 1. třídy. Každý si pak
domů odnesl dáreček – perníček, který prvňáčci sami zdobili.
Nastala doba plesů a karnevalů. Ani ta se naší třídě nevyhnula.

26. ledna odpoledne proběhl Kloboukový karneval. Byla to přehlídka nádherných nápaditých modelů klobouků, ve kterých se
předvedli děti, paní učitelky, rodiče a prarodiče.
Pravidelně se účastníme výtvarných i znalostních soutěží v časopisech Sluníčko a Pastelka. Letos vyhráli velmi pěkné ceny naši
malí malíři Kačenka Machátová a Ondra Šolc.
V lednu poprvé přijelo do naší školky divadlo Sluníčko, které
k nám od té doby pravidelně zajíždí. Moc se dětem líbí jeho
loutkové pohádky.
V březnu jsme začali jezdit na plavecký kurz do bazénu v Jilemnici. Děti čekalo 10 lekcí pod vedením instruktorky M. Jebavé,
kterou si naše děti velmi oblíbily. Je až obdivuhodné, jak děti
zvládly rychle pod jejím vedením předplaveckou průpravu.
22. 3. jsme vyjeli do Nové Paky do MKS na představení hudební
pohádky “Zpívající domeček.”
Některé naplánované zimní a jarní akce se nemohly uskutečnit
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pro velkou nemocnost dětí, která nás v letošním roce pronásledovala – epidemie chřipky, neštovice,…
Začátkem dubna jsme přespali v knihovně na Andersenově
noci.
Oslavili jsme také Den čarodějnic. Již ráno děti přicházely do
tříd převlečené za čarodějnice a celý den probíhal čarodějnický
rej – různé tance, soutěže, táborák, pálení zlé čarodějnice.
5. 5. jsme slavili společně s maminkami a babičkami Den matek.
Děti zahrály maminkám zdařilé divadelní představení a pak jim
předaly vlastnoručně vyrobená srdíčka.
13. 5. jsme jeli vláčkem na Chovatelskou výstavu do Lomnice
nad Popelkou. Kromě toho, že si děti mohly prohlédnout různá
zvířátka, se některé z nich svezly i na koni. To byl pro ně veliký
zážitek!
23. 5. se nám velice líbilo představení divadélka Sluníčko
– “Kůzlátka a hloupý vlk.”
24. 5. jsme v areálu základní školy sledovali ukázku policejního
výcviku psů.
26. 5. se uskutečnil výlet vláčkem na naše oblíbené místo, na Malou Skálu. Věřte, že už jen těch 5 tunelů cestou stálo za to. Zvlášť,
když nám v nich paní průvodčí zhasla! A když ještě děti uviděly
skály a řeku Jizeru, ani se jim nechtělo zpátky do školky.
1. červen – Den dětí – jsme letos oslavili také tradičně, závody
na koloběžkách, tříkolkách, kolech, motokárách,…Medaile si
zasloužily opravdu všechny děti.
Týden od 13. do 17. 6. byl na různé akce velmi bohatý.
V pondělí divadelní představení “Šípková Růženka”
V úterý koncert pro předškoláky v základní škole.
Ve středu společný výlet celé MŠ a 1. třídy základní školy na
zámek Sychrov spojený s divadelním představením “O pejskovi
a kočičce.”
Ve čtvrtek společné fotografování dětí.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Tak už je to zase za námi. I v letošním roce je “dobrá úroda”
miminek. 14. května 2005 jsme se jako tradičně sešli na Obecním
úřadě ve Staré Pace, abychom přivítali a uvedli do života několik
našich malinkých spoluobčanů. Načinčaná miminka nikdo nemohl přehlédnout, ten den zrovna také svítilo sluníčko, takže si nelze
přát lepší a příjemnější událost. Tentokrát zazpívaly děti z MŠ
pod vedením pí. uč. Radky Pánkové a Věry Šilhánové. Pavlína
Gardianová všechny děti představila, pan starosta mladým rodičům i jejich dětem popřál do života jen samé příjemné věci.
Následoval zápis do kroniky, předání květin a drobných dárků
a také nezbytné fotografování.
Tím slavnost skončila a můžeme se těšit na setkání příští.

Přivítali jsme tato miminka:

PODZIMEK LUKÁŠ
HAMÁČEK LUKÁŠ
ZEZULKOVÁ KRISTÝNA
ELNEKAVEOVÁ NELA
VANÍČKOVÁ SABINA
FERENC DANIEL
BAJEROVÁ KAROLÍNA
KODYM RICHARD
HOLUB JAROMÍR
ZÁKOUTSKÁ PAVLÍNA
TOMEŠ ROMAN
EXNEROVÁ NATÁLIE
MUHL ŠTĚPÁN
PROKŠOVÁ KATEŘINA

Takže moc a moc zdraví a štěstí v budoucnosti.

H. Hylmarová

V pátek filmové představení v Nové Pace a tentýž den večer
velká slavnost, rozloučení s našimi budoucími školáky. Na tuto
slavnost přišly děti s rodiči. Oficiální část, kdy pí. učitelky předaly dětem trička s beruškou, upomínkové listy na mateřskou
školu a mladší děti vlastnoručně vyrobené dárečky, vystřídal
táborák za doprovodu “živé” hudby pod vedením Pavla Ježka.
Moc se nám ten den na naší zahradě líbilo a oslava se protáhla
až do pozdních hodin.
V pondělí 20. 6. jsme se ještě rozloučili se školním rokem při
zmrzlinovém poháru v restauraci Sokolovna.
Školní rok skončil, stýská se nám trochu po našich malých školáčcích, ale zase se těšíme na září na nové děti a jsme zvědavé,
jaké asi budou a jaký bude celý příští rok.
Lenka Typltová, uč. MŠ Beruškové třídy
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin
Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)
Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
Stará Paka, Revoluční 7
Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

Telefon:

493 798 777
775 070 233

KNIHOVNA
Prázdninový provoz v knihovně:
1. 7. – 17. 7.
normální provoz
18. 7. – 31. 7.
dovolená
1. 8. – 7. 8.
normální provoz
8. 8. – 21. 8.
dovolená
Od 22. 8. normální běžný provoz
Přeji Vám všem příjemnou dovolenou a pamatujte, že s knihou
se odpočívá nejlépe.
knihovnice

Skupiny:
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VZPOMÍNKA NA 2. SVĚTOVOU VÁLKU
V květnu letošního roku jsme si všichni připomněli, že uběhlo již 60 let od ukončení válečného konfliktu, který poznamenal několik
generací a zpustošil svět nejen fyzicky, ale možná ještě více morálně. Na mnoha místech probíhaly vzpomínkové akce, pamětníci
vzpomínali na prožité hrůzy a připomínali současné generaci, která již naštěstí nic takového nezažila, co všechno dokáže “vyprodukovat” lidský mozek. I Starou Pakou a okolními vesnicemi válka prošla a dotkla se mnoha místních lidí. Připomeňme si:

ODBOJOVÁ SKUPINA

V roce 1941 se vytvořila ve Staré Pace odbojová skupina, která
navázala spojení s ilegální organizací generála Vojty v Praze.
Tajné porady bývaly v bytě Boženy Fuchsové v č.p. 195 /dnes
dům E. Suchardy/, jedné schůzky se zúčastnila i Anna Mlejnková. Skupina měla za úkol poskytovat pomoc odbojovým
pracovníkům.
František Nízký, který byl účetním v nemocnici v Nové Pace,
tam tajně přechovával jako “černé pacienty” několik prchajících
osob, které tajně ošetřoval MUDr. Josef Pánek s několika spolehlivými sestrami. Dne 13. 10. 1942 byl F. Nízký zatčen gestapem
z Jičína současně s MUDr. Jaroslavem
Theuerem. 5. 10. 1942 byli zatčeni v nemocnici MUDr. Josef Pánek, MUDr. Jiří
Podrazký a několik zdravotních sester.
Někdo je udal, že zde poslouchají cizí
rozhlas. /Josef Pánek byl uvězněn v bavorském městě Berm – vrátil se až 26. 4.
1944. O tom, jak pomáhal vězňům jako
lékař svědčí dva děkovné dopisy jemu
zaslané. Zemřel 9. 8. 1955 na Slovensku
v Piešťanech/.
Františka Nízkého vyslýchal pověstný
gestapák Walter Richter na gestapu v
Jičíně kvůli ilegální činnosti. F. Nízký
byl poslán do Prahy na Pankrác, kde se
nakazil infekční žloutenkou. V roce 1943
byl propuštěn pro nedostatek důkazů. Po
návratu pokračoval v činnosti staropacké
ilegální organizace. Soustružník ČKD v
Praze Oldřich Podzimek přivezl rozmnožovací stroj k Eduardu Hradeckému do
jeho papírenského obchodu v č.p. 26
/tento dům stával před OÚ/ a na tomto
stroji tiskli protiněmecké letáky.
Když byla pražská organizace zrazena,
zatklo gestapo i skupinu ve Staré Pace.
V lednu 1945 byl zatčen F. Nízký,
Božena Fuchsová i Eduard Hradecký v
papírenském obchodu. Po krutém výslechu a nelidském týrání opět gestapákem
Richterem, byl F. Nízký usvědčen ze
spolupráce s pražskou skupinou a odeslán se skupinou válečných zajatců do
Terezína. Eduard Hradecký s ostatními
členy přes Pankrác do Malé pevnosti
Terezín, kde byl prakticky odsouzen k
trestu smrti.
V dubnu 1945 byl Eduard Hradecký
infikován skvrnitým tyfem. Byl včas
převezen do nemocnice v Nové Pace a
zde se vyléčil.
František Nízký v Terezíně za nevýslovně krutých podmínek onemocněl
také skvrnitým tyfem. Dne 1. 5. 1945 se
mu podařilo za pomoci mezinárodního
Červeného kříže a známých lékařů ve
skupině 40 umírajících na TBC z Malé
pevnosti uniknout. V horečce dojel

domů. 11. 5. 1945 byl převezen do novopacké nemocnice, kde
dlouho zápasil se smrtí. Teprve třetí transfuze krve od rekonvalescenta Eduarda Hradeckého ho zachránila. Za několik měsíců
F. Nízký nastoupil vojenskou službu, byl za odbojovou činnost
vyznamenán a postupně povýšen na štábního kapitána. Ze zdravotních důvodů však odešel po třech letech na původní místo
účetního v nemocnici v Nové Pace. E. Hradecký svojí krví, jež
obsahovala antitoxiny, zachránil kromě F. Nízkého, p. Kolibu
i jednoho sovětského zajatce. Ale i později daroval svoji krev
13x jako dobrovolný dárce. Zemřel 24. 7. 1962 na cirhozu jater,
která u něho vznikla důsledkem věznění v Terezíně.
Jako vzpomínku a poděkování zpracovala Hana Hylmarová
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ČTVRTLETÍ V ROŠKOPOVĚ
Tři měsíce utekly jako voda a opět se ohlédneme za bohatým
životem naší vesničky.
Duben
5. dubna uspořádala organizace Sport pro všechny Okresní turnaj
v kuželkách v Hořicích. Turnaje se zúčastnili – P. Červený /4.
místo/, L.Nýdrle a R.Stuchlík /6. a 7. místo/ aj.Sucharda st. /9.
místo/ z celkového počtu 11 závodníků v mužské kategorii.
V pátek 8. dubna uspořádal TJ Sokol oddíl stolního tenisu dětský
turnaj v kulturním domě Roškopov. Bojovníků u zeleného stolu
bylo pět a skončili v tomto pořadí: Červená Míša, Červený Jiří,
Kulhánek Jakub, Sedláček Michal a Sucharda Dominik.
Na sobotu 9. dubna se připravovali dospěláci. Utkalo se jich
14, proto vypíši jen tři nejlepší: Sochor Luděk, Horák Jarda a
Podzimek Jan.
15. dubna – na tento den srdečně pozval výbor TJ Sokol Roškopov všechny členy a příznivce sportu na Výroční členskou schůzi,
která se konala v kulturáčku. Úvodem p. J. Sucharda přivítal členy
a hosty, mezi kterými byl i starosta obce p. Hradecký.
Dalším bodem programu bylo vyhodnocení loňské sezóny, programů, akcí a sportovních aktivit členů. Přečetl také předběžný
seznam akcí na další sportovní sezónu a poděkoval všem za
spolupráci a aktivní činnost. Především poděkoval za finanční
příspěvek od obce.
Poté následovala diskuze, společná večeře a volná zábava.
Na sobotu 16. dubna připravili členové SDH Roškopov sběr
starého železa a jarní úklid obce. Na programu bylo mytí silnic,
sběr šrotu, nátěr vrat a údržba hasičských strojů.
Na sobotu 30. 4. – Den čarodějnic – se všichni, hlavně asi děti,
moc těšili. Tradiční pálení čarodějnic si nenechal nikdo ujít ani
v Roškopově. U svazarmovské chaty byla přichystána hromada
roští. Nádherné počasí a výborná nálada přispěly ke krásně prožitému večeru. Děti i dospělí si opékali buřtíky a když nastala
tma, viděli jsme i létat košťata.

A jak skončili naši postupující v krajském kole 28. května v
Hradci Králové?
Pavel Sucharda si vybojoval 8. místo z 15 účastníků, Kristýna
Vodičková 14. místo z 15 závodnic a Veronika Suchardová
obsadila 10. místo ze 14 závodnic.
K jejich úspěchu gratulujeme.
Červen
18. června vyrazili členové SDH Roškopov do Roztok, kde se
konala akce na překonání rekordu v dálkové přepravě vody starožitnými stříkačkami.
Kolem desáté hodiny jsme dorazili se stříkačkou do Roztok na
shromaždiště, kde byly nejprve krásné “kousky” vystaveny.
Po prohlídce jsme šli na oběd a nasyceni dobrým jídlem jsme
vyrazili vstříc novému rekordu, který byl při špatné organizace
zahájen dosti pozdě. K naší stříkačce, která stála v pořadí 24.,
dorazila voda okolo 18. hodiny. Za necelé další dvě hodiny byl
rekord zdolán.

Květen
7. května uspořádal Český svaz biatlonu v Roškopově tradiční
Memoriál genpor. F. Sedláčka. Bohužel se mi podařilo zjistit
pouze umístění v kategorii chlapců 10-11 let. Na 2. místě se
umístil D. Sucharda a na 3. místě skončil J. Kulhánek.
14. května – na tuto sobotu trénovali členové SDH delší dobu.
Dobrovolní hasiči z Brda uspořádali v tento den soutěž v požárním sportu. Na 14. hodinu byl svolán nástup družstev, kde p. Rail
přivítal všechny přítomné, proběhlo losování pořadí družstev a
všem popřál hodně zdaru v soutěži.
Poté již začalo samotné závodění, nejprve se soutěžilo ve štafetách a pak v útocích. Ženy SDH Roškopov obsadily 2. místo,
muži ml. 3. místo a muži st. 5. místo.
Počasí všem přálo a vydařila se i zábava po požárním klání.
21. května proběhly závody v letním biatlonu v Jilemnici. Z
Roškopovského oddílu jeli 2 žáci a 1 žákyně. S během a střelbou
se poprali myslím úspěšně – D. Sucharda obsadil 4. místo, V.
Suchardová a R. Michalík obsadili 5. místo.
23. května uspořádalo regionální centrum SPV Jičín okresní soutěž v atletickém čtyřboji, která se konala na městském stadionu
v Jičíně. Ani zde nám naši závodníci neudělali ostudu:
Za ml. žáky
Pavel Sucharda
1. místo
ml. žákyně
Kristýna Vodičková
2. místo
st. žákyně
Veronika Suchardová
3. místo
tito tři postoupili do krajského kola
ml. žáky
Dominik Sucharda a Jakub Kulhánek
st. žáky
Michal Sedláček a Radek Michalík

Dětem končí škola a začínají prázdniny. Všem přeji krásné, slunečné dny a vydařené dva měsíce odpočinku, her a zábavy.
Na závěr bych chtěla připomenout, že se nám vrátila cedule s
názvem obce a také bych chtěla všechny poprosit, aby dbali na
čistotu naší vesničky, protože nepořádek, který je v posledních
měsících neustále okolo svozového místa u kulturního domu, je
přímo odporný.
Děkuji všem, kteří vždy rozházený odpad uklidí.
Andrea Zuzánková
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SPORT
Oslavy 85 let kopané ve Staré Pace
Taková koncentrace slavných osobností snad ve Staré Pace ještě
nebyla! Na fotbalovém hřišti hrál během jednoho víkendu kopanou tým plný hvězd, zpíval Petr Spálený a dražilo se ve prospěch
tělesně postižených. To vše a ještě mnoho jiného nabídl program
oslav 85 let kopané ve Staré Pace.
Oslavy, které pořádal fotbalový oddíl Sokol Stará Paka ve spolupráci s občanským sdružením Život bez bariér z Nové Paky,
začaly v pátek 24. 6. krátce po čtvrté hodině. Program zahájilo
vystoupení mažoretek Carmen a poté divákům předvedl své umění mistr republiky v lukostřelbě vozíčkářů David Drahonínský.
V pět hodin na staropackou trávu vyběhlo družstvo mužů Sokola
Stará Paka, které v exhibičním fotbalovém utkání změřilo své síly
s Týmem hvězd. V tomto hvězdném výběru, který vedl sportovní
komentátor České televize Jaromír Bosák, se představil například
nejlepší střelec uplynulého ročníku první fotbalové ligy sparťan
Tomáš Jun, herci Ondřej Vetchý, Ivan Trojan nebo David Suchařípa, komentátor Českého rozhlasu Jan Šmíd, členové redakce
sportu České televize Lukáš Přibyl a Jiří Rejman, za televizi
Nova Pavel Zuna a další osobnosti. Utkání skončilo výhrou Týmu
hvězd 4:3, ale výsledek nebyl důležitý. Hlavní bylo potěšení ze
hry, jak hráčů, tak diváků. Utkání ještě navíc výrazně pomohlo
dobré věci. Bezprostředně po utkání se totiž uskutečnila dražba,
jejíž výtěžek byl věnován novopackému občanskému sdružení
Život bez bariér, které pomáhá vozíčkářům a jinak tělesně postiženým lidem. Vydraženy byly podepsané dresy sparťanů Tomáše
Juna a Lukáše Zelenky, dres Tomáše Hübschmana z Šachťoru
Doněck, reprezentační dres Vladimíra Šmicera s podpisy patnácti
reprezentantů, kopačky Tomáše Rosického z Borussie Dortmund,
podepsaná fotografie Petra Čecha a Johna Terryho z Chelsea a
dvě fotografie týmu Juventus Turín s podpisem Pavla Nedvěda.
Celkem bylo dražbou získáno přesně 28 000 Kč.
Podařený páteční program byl završen při dobrém masíčku a
pivíčku rockovým koncertem skupin Improvizarium a ENDEN
Rock´n´roll band. V sobotu oslavy pokračovaly dalším fotbalovým utkáním, ve kterém se střetly staré gardy Staré a Nové
Paky. Večer pak byl na staropackém hřišti zasvěcen dobré hudbě.
Nejprve diváky naladila country skupina Trosky a poté přišla na
řadu hlavní hvězda oslav. Tou nebyl nikdo jiný než Petr Spálený.
Floristické studio ART
pro Vás ve Staré Pace otevřelo novou

Květinku
Rádi Vám uvážeme kytici k svátku, k narozeninám,
připravíme květiny na svatbu, na pohřeb.
Dále nabízíme všechny druhy věnců,
voňavé svíčky, stuhy, svícny, sušinu, atd.
Najdete nás v ulici Za Kanálem,
/z hlavní silnice odbočka k Normě/,
v chaloupce pod lesem.
Nebo si květinu objednejte na telefonu
605 279 323 či 493 539 119.
Pěkný den provoněný vůní čerstvých květin
Vám přeje
Floristické studio ART
Za Kanálem 199
507 91 Stará Paka
493 539119, 605 279323

Jeho téměř dvouhodinový koncert plný známých, až zlidovělých
hitů potěšil více než tři sta spokojených diváků. Ti se poté bavili
až do ranních hodin za doprovodu písní skupiny Trosky.
Takový byl tedy víkend na staropackém fotbalovém hřišti. Přinesl
nejen mnoho zábavy a zážitků divákům a návštěvníkům, ale také
potřebné finance pro sdružení vozíčkářů Život bez bariér. Důstojně tak byl oslaven svátek staropacké kopané, kterou jistě čeká
šťastná budoucnost. Nejen kvůli schopnému vedení fotbalového
oddílu, podpoře dobrovolníků, rodičů a sponzorů, ale především
kvůli dobré atmosféře na samotném fotbalovém hřišti. Tu dokazuje například fotbalový mač mezi dětmi - hráči přípravky a
jejich rodiči, který byl spontánně sehrán během nedělního úklidu.
Ve Staré Pace je tak zaděláno na dalších úspěšných minimálně
85 fotbalových let.
Ivo Krsek (kerza@atlas.cz)

Fakta: Oslavy 85 let kopané ve Staré Pace

Fotbalové hřiště Stará Paka
Pátek 24. a sobota 25. 6. 2005
Pořadatelé: fotbalový oddíl Sokol Stará Paka a občanské sdružení
Život bez bariér Nová Paka

Sestava týmu hvězd:
Jaromír Bosák (sportovní komentátor České televize)
Tomáš Jun (hráč Sparty Praha – nejlepší střelec ligy
2004/05)
Bronislav Šerák (bývalý skvělý fotbalista)
Ondřej Vetchý (herec)
Ivan Trojan (herec)
David Suchařípa (herec)
David Novotný (herec)
Saša Smita (předseda klubu Real Top Praha)
Jan Šmíd (komentátor Českého rozhlasu)
Pavel Zuna (šéfredaktor zpravodajství a moderátor TV
Nova)
Lukáš Přibyl (sportovní redaktor České televize)
Jiří Rejman (sportovní redaktor České televize)
David Kozohorský (sportovní redaktor České televize)
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Podepsaný dres Tomáše Juna – Sparta Praha (Oldřich
Vrabec – 4200 Kč)
Podepsaný dres Lukáše Zelenky – Sparta Praha (paní
Klučáková – 1900 Kč)
Podepsaný dres Tomáše Hübschmana – Šachťor Doněck
(Milan Typlt – 4000 Kč)
reprezentační dres Vladimíra Šmicera + 15 podpisů reprezentantů (Jiří Mizera – 10 000 Kč)
kopačky Tomáše Rosického – Borussia Dortmund (Oldřich
Vrabec – 5000 Kč)
podepsaná fotografie Petra Čecha a Johna Terryho z Chelsea (Radek Šilhán – 1100 Kč)
fotografie týmu Juventus Turín s podpisem Pavla Nedvěda
(Lukáš Přibyl – 1500 Kč)
fotografie týmu Juventus Turín s podpisem Pavla Nedvěda
(Ivo Krsek – 300 Kč)
Celkem bylo dražbou získáno přesně 28 000 Kč.

Sponzoři akce:
Delphin,
Staropacká sokolovna,
Autodoprava Typlt,
Lohmann & Rauscher,
K2,
Novopacké pivo,
Sklep Art,
Vykom

Podhoran - ètvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová, Mgr. Ivona Hykyšová, Mgr. Jitka Krausová, Jiří Knap a Eduard Hradecký.
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