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OTEVŘENÍ "SOKOLÁKU"
Pátek 9. září 2005 12 hodin. Doba slavnostního otevření sportovního areálu
“Sokolák.” Tímto otevřením byla završena snaha obce o vybudování zařízení,
které umožní velice široké sportovní vyžití v několika druzích sportů. Zejména
hřiště na malou kopanou je využíváno
mládeží hlavně v mimoškolní době.
Slavnostního otevření tohoto areálu, jehož
realizace stála více než 8 mil. Kč, se zúčastnila řada významných hostí. Hlavního
sponzora – Krajský úřad Královéhradeckého kraje /přispěl 3 125 000,-Kč/ - zastupovali zástupce hejtmana p. Petr Kuřík,
vedoucí odboru školství Ing. Stuchlíková,
přednosta výboru pro volnočasové aktivity p. Jón. ČMFS jako sponzor hřiště na
malou kopanou byl zastoupen Dr. Malým,
Mgr. Merklem a Mgr. Blažejem.
Dalšími významnými hosty byli zástupci
okresních výborů ČSTV a ČMFS, město
Nová Paka reprezentovali starosta Mgr.
Cogan a oba místostarostové p. Škvařil
a p. Ouzký, dodavatelské firmy NADOZ, Pros a Fenynets zastupovali jejich
majitelé, přítomni byli oba projektanti

areálu ing. Hendrych a ing. Vachopulos.
Nejdůležitějšími účastníky slavnostního
aktu však byli staropačtí občané a školní mládež, pro které je areál především
určen.

Po krátkém uvítání přítomných starostou
obce se ujal slova předseda TJ Sokol Stará Paka Mgr. Pospíšil. Ve svém projevu
shrnul celou historii “Sokoláku” od roku
1923 jako sokolského hokejového hřiště
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v minulém století až po současnost, dobu
posledních tří let, kdy areál dostával ny
nější podobu.
Po slavnostním přestřižení pásky Dr.
Malým, P. Kuřikem a starostou obce na-

stoupila na jednotlivá hřiště mládežnická
družstva a předvedla ukázky sportů, pro
které jsou stanoviště určena.
Malým občerstvením, podávaným v zasedací síni obecního úřadu a zajištěnýhm

učni SOU Nová Paka, bylo slavnostní
otevření “Sokoláku” ukončeno.
E. Hradecký
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USNESENÍ
Z 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO
1. 9. 2005 V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce
2/ Ověřovatele zápisu p. L. Frýbu
3/ Návrhovou komisi ve složení p. J. Dlabola a pí. M. Jirásková
4/ Závěrečný účet obce Stará Paka za rok 2004 a zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce s výhradou: starosta
obce zajistí odstranění nesrovnalostí do 31. 10. 2005
5/ Zrušení bodů č. 3 a 4 – zastupitelstvo schvaluje a bodu č.1
– zastupitelstvo ukládá v 15. usnesení z veřejného zasedání
zastupitelstva obce
6/

Rozpočtové opatření č. 4 pro rok 2005 obce Stará Paka /viz příloha/

Prodej pozemků stavební č. 7/2, parc. č. 63, parc. č. 66, parc.
č. 67, parc. č. 68, parc. č. 543 vše v k. ú. Karlov, parc. č.
1080/3 v k. ú. Stará Paka a parc. č. 670/9 v k. ú. Brdo
8/ Směnu části pozemku parc. č. 831/1 /část/ za pozemek parc.
č. 97 v k. ú. Roškopov
9/ Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2005 o poplatku za provoz

10/
11/
12/
13/
14/

7/

15/

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, č. 5/2005 o místním poplatku ze
psů, č. 6/2005 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,
č. 7/2005 o místním poplatku za ubytovací kapacity, č. 8/2005 o
místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, č. 9/2005
o místním poplatku ze vstupného
Prodej hasičské zbrojnice s garáží v Karlově za cenu
50 000,-Kč
Odpisy majetku vedené v evidenci obce /viz příloha/
Navýšení dotace Lázeňskému mikroregionu o 15 000,-Kč
Uzavření pojistné smlouvy na výši plnění 8 000 000,-Kč na sportovní areál “Sokolák”
Smlouvu o spolupráci mezi Krkonoše – svazek měst - a obcí Stará
Paka na zřízení cyklostezky
Stanovení výše poplatku neinvestičních nákladů za žáka Masarykovy ZŠ dojíždějícího z jiné obce na 4 682,-Kč za rok.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1/

prodej pozemků parc. č. 1 v k. ú. Roškopov a parc. č.1039/94, 179/1
a stavební parc. č. 459 vše v k. ú. Stará Paka

USNESENÍ
Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO
27. 10. 2005 V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1/ Kontrolu usnesení ze17. veřejného zasedání zastupitelstva
obce ze dne 1. 9. 2005
2/ Zprávu p. starosty o plnění jednotlivých bodů a položek ze
17. veřejného zasedání
3/ Výsledky voleb do školské rady Masarykovy ZŠ Stará
Paka
4/ Příkaz p. starosty k provedení inventarizace obecního majetku (směrnice č. 4)
5/ Zprávu o zaměstnávání důchodců, studentů a lidí vedených
na úřadu práce na práce při OÚ Stará Paka.
6/ Zprávu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou
v areálu “Sokolák”
7/ Připomínku p. Matouše o nutnosti osazení zrcadel na komunikace v Ústí
8/ Zprávu p. Frýby o prozatímním správcování v areálu "Sokolák”
9/ Připomínku p. Knapa o zimní údržbě komunikace Zátiší
10/ Připomínku p. Knapa o doručování pozvánek na veř. zasedání
11/ Připomínku p. Válka o údržbě obecních pozemků
12/ Připomínku p. Dlaboly o stavu komunikace v Roškopově
u “traktorky” a osvětlení tamtéž.13/
Připomínku p.
Šmejce o stavu komunikace na Brdě
14/ Připomínku p. Mühla o stavu nádrže za obecním domem na
Brdě

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/
2/
3/
4/

Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce
Ověřovatele zápisu p. Z. Matouše
Návrhovou komisi ve složení p. I. Hykyšovou a Š. Válka
Výsledky hospodaření obce Stará Paka za 3. čtvrtletí roku
2005
5/ Rozpočtové opatření č. 5 na rok 2005

6/ Prodej pozemků p. č. 705/1, 705/3, 703 v k. ú. Ústí
7/ Směnu pozemků p. č. 179/1, 166/1v k. ú. Stará Paka
8/ Vzdání se práva na bezúplatný převod pozemku p. č. 124
v k. ú. Karlov od pozemkového fondu dle §5 odst. 1 zák. č.
95/1999 Sb. v platném znění
9/ Pověření starosty obce k jednání o koupi pozemků p. č. 164,
163/3, 163/4, 166/2, 1013/1, 1010/1 v k. ú. Stará Paka a
následnou koupi těchto pozemků
10/ Pozastavení odměny absentujícím a řádně neomluveným
členům zastupitelstva obce.
11/ Plán zimní údržby obce Stará Paka
12/ Obecně závaznou vyhlášku č. 10, která doplňuje a mění
vyhlášku č. 4/2005 – viz příloha o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování kom. odpadů
13/ Obsazení členů školské rady při Masarykově ZŠ Stará Paka
– viz. příloha
14/ Smlouvy: smlouvu o zimní údržbě komunikací mezi Obcí
Stará Paka a Agrochovem Stará Paka
smlouvu o výstavbě opěrné zdi u klubovny “Sokolák” - mezi
obcí Stará Paka a panem Fenyntsem
mandátní smlouvu mezi obcí Stará Pana a p. Ing. Makovičkou
15/ Hodnotící komisi pro výběrové řízení na dodavatele stavby
kanalizace v ulicích U Splavu a J. Brože ve složení p. V.
Hlostová, p. E. Hradecký, p. L. Frýba, p. Ing. Makovička,
p. Novák a náhradníky: p. M. Nyč, J. Dlabola ml., p. M.
Jirásková, p. J. Knap, p. Ing. Vokatý
16/ Prodej akcií podniku Velveta a. s.
17/ Rozvojový plán Novopacka - část rozvojovou i analytickou.
18/ Usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce pověřuje:

1/ Zástupce obce k prodeji akcií podniku Velveta a. s.
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INFORMUJEME
POSÍLENÍ SBĚROVÝCH MÍST
TŘÍDĚNÉHO ODPADU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje odbor životního prostředí a EKOKOM vyhlásil program na podporu tříděného odpadu. Celý systém spočívá v tom,
že kraj za 1 zakoupenou nádobu na odpad poskytne 3
nádoby zdarma na 2 roky. Po uplynutí dvou let obec
nádoby odkoupí za zůstatkovou cenu. Naše obec se
k tomuto programu přihlásila a výsledek je ten, že se
v naší obci mohl rozšířit sběr tříděného odpadu o dvě
svozová místa a to v ulici Tovární a Hartlově. Dále
byl posílen sběr PET lahví 1 nádobou v Roškopově a
„U Grofových“.
Vyzýváme proto občany, aby v maximální míře komunální odpad třídili do nádob k tomu určených,
a tím přispěli ke zpětné recyklaci odpadu a pořádku
v obci.
Věra Hlostová, místostarosta

LÉKAŘSKÁ SLUŽBA
A POHOTOVOST
Ani přes mnohá jednání zástupců obcí Stará i Nová
Paka se zatím nepodařilo zajistit kvalitnější zdravotní
péči v oblasti lékařské pohotovosti. Vezměte prosím
alespoň zavděk informacím o telefonních číslech pro
případ náhlé potřeby:
HASIČI Hradec Králové tel. číslo

112

HASIČI Jičín, Nová Paka

150

RYCHLÁ ZÁCHR. POMOC H. K.

155

JIČÍN NEMOCNICE

V posledních několika letech se stalo takřka tradicí, že jsme naše
nové občánky vítali do života 2x ročně, a přesto bývalo v zasedací
síni plno. I letos tomu tak bude, po jarní akci zveme miminka
s jejich rodiči a dalšími blízkými na 26. listopadu 2005.
Vzhledem k tomu, že Podhoran vyjde dříve a další číslo zase
hodně dlouho, seznámím Vás s našimi občánky alespoň jmenovitě teď a fotografie si můžete následně prohlédnout ve vitríně
před knihovnou nebo v příštím čísle Podhoranu.
Do zasedací síně na slavnostní dopoledne jsme pozvali tyto
děti:
Matěj Dyntr
Stará Paka
Sebastián Šebesta
Roškopov
Simona Kubaliaková
Karlov
František Hybner
Stará Paka
Tereza Fejfarová
Stará Paka
Eliška Gernatová
Stará Paka
Štěpánka Kubů
Stará Paka
Markéta Krejčová
Stará Paka
Lukáš Langner
Stará Paka
Doufám, že se zde v hojném počtu sejdeme a společně si vychutnáme připravený program.
Přejeme všem dětem i jejich blízkým hodně zdraví a štěstí.

VÁNOČNÍ POSEZENÍ
Pro všechny milovníky vánoční atmosféry a přátelského popovídání jsme pro občany dříve narozené opět připravili předvánoční
setkání. Vzhledem k tomu, že Podhoran již do konce roku nevyjde, zapište si do kalendáře předběžně datum 13.prosince, kdy od
14.00 hodin Vás v pečovatelském domě ve Staré Pace přivítají
děti, bude na vás čekat drobné občerstvení, k poslechu zahraje
p. Vávra. Přijďte se pobavit a zapomenout na vánoční shon.

493 582 111

DISPEČINK RYCHLÉ ZÁCHR. SLUŽBY JIČÍN
493 582 269
/Po - Pá 16 - 22 hod. i výjezdní pohotovost
So+Ne, svátek 8 - 22 hod. i výjezdní pohotovost/
L. S. NOVÁ PAKA
493 721 082
/Po - Pá pohotovost není
So+Ne, svátek 8 - 22 hod. nevýjezdní pohotovost/
L. S. HOŘICE
493 623 611
/Po - Pá 16 - 22 hod. nevýjezdní pohotovost
So+Ne, svátek 8 - 22 hod. i výjezdní pohotovost/

Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin
Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)

Telefon:

Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
Stará Paka, Revoluční 7
493 798 777
Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

775 070 233

POJÍZDNÁ PRODEJNA

Obecní úřad ve Staré Pace oznamuje občanům, že od poloviny
měsíce listopadu začne do obcí Ústí, Karlov, Žďár, Krsmol,
Podlevín a Nedaříž zajíždět pojízdná prodejna každé úterý a pátek. Čas a místo se obyvatelé dozvědí na vývěsce v každé obci.
Pojízdnou prodejnu bude provozovat firma Gabriela Švecová
- tel. 603 369 535.
Věra Hlostová, místostarosta

Skupiny:
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ŠKOLA
Tak už jsou dávno definitivně pryč. Celý rok se člověk těší
a pak – ani se nestačíme vzpamatovat, jak rychle utečou.
Kdo? – no přece prázdniny. Vzpomínky na ně ale naštěstí
zůstávají v našich hlavách a často se k nim vracíme ve
svých myšlenkách či vyprávěních. Co na tom, že jsou to
někdy jen výplody naší fantazie?
Děti ze IV. třídy se s Vámi o některé podělí.

Fantastické prázdniny
Jednou v pondělí jsme vyjeli na poušť, abychom si udělali nejskvělejší prázdniny. Na poušti bylo hrozné horko, a tak jsem
brouzdala pískem, až jsem uviděla prales. Trochu jsem se bála,
ale můj pejsek mi pošeptal, že tam rozhodně musím jít. A tak
jsem šla. Neměla jsem nic na obranu, ale šla jsem. Najednou jsem
uviděla, jak se kolem mě motá had, jako když chce lézt na strom.
Spíš na prastrom. Pejsek chtěl hada zakousnout, ale nějak se mi
podařilo ho přesvědčit, aby ho nekousnul. Potom z díry vylezla
krysa a to hada odlákalo, a tak jsme mohli jít dál. Najednou jsme
si všimli, že pod námi praská zem. A v tu chvíli jsme se ocitli
v bažině. Moc jsme se nehýbali. Už mi bahno dosahovalo až
k pasu, když jsem si všimla jednoho velikého stromu a po něm
jsem vylezla. Ale co můj pejsek? Tomu bylo bahno už po krk a
já jsem zakřičela. “Rexi!!!” A zdá se, že mě uslyšeli černoši a
přiběhli k bažině. Lekla jsem se jich, a tak jsem se rychle schovala na stromě. Černoši vytáhli Rexe a někam ho odnášeli. Já
ale nevěděla, kam! Volala jsem na něho a nedávala jsem pozor
a udělala krok a hups! Spadla jsem do hluboké díry. Po chvilce
přišli černoši a odvedli si mě. Ve vesnici jsem uviděla Rexe,
ale nemohla jsem k němu. Nějaký starý pán se mě zeptal: “Šu
–hí-ká-floj”. Já jsem mu ale nerozuměla a ten starý pán to říkal
pořád dokola: “Šu-hí-ká-floj, šu-hí-ká-floj”. Potom mě odvedl
a já jsem nevěděla, kde to jsem. Najednou nastal večer a černoši tancovali, protože jejich náčelník “Džuvamba” se měl ženit.
Džuvamba si vzal květovanou korunu a chodil kolem dokola
kolem krásných černošek. Najednou přistoupil ke mně a dal mi
na hlavu květovanou korunu. To se mi samozřejmě nelíbilo a
začala jsem utíkat k Rexově kleci a otevřela mu dvířka. Utíkala
jsem pryč, co mi nohy stačily, a Rex se mnou. Najednou jsme
se zastavili před velikou propastí. Měli jsme na výběr: buď nás
černoši dohoní a zavřou, anebo skočíme dolů. Nerozmýšleli jsme
se dlouho, jen jsme se na sebe podívali a hup dolů. Přistáli jsme
ve vodě. Naštěstí kolem plula loď, a tak jsme byli zachráněni.
Potom přiletěl vrtulník a odvezl nás domů.
Pavlína Kuželová

Můj největší zážitek z prázdnin – Na houbách
Jednoho dne jsme se s mamkou a bráchou rozhodli, že se
vypravíme na Pustou Proseč na houby. Každý říkal, jak
rostou, tak jsme se chtěli sami přesvědčit. Řekli jsme tetě
a bratrancům, aby jeli s námi.
Přijeli jsme do Pusté Proseče na kraj lesa, mamka nás postříkala sprejem proti klíšťatům a vyrazili jsme. Nechtěli jsme
chodit daleko od auta, aby ho náhodou někdo neukradl.
Jaké bylo naše překvapení, když jsme hned na kraji lesa
našli hnízdo krásných hnědých hříbků. Asi za hodinu jsme
měli plné košíky a tašky. V lese bylo tolik hub, že jsme je
nemohli ani všechny posbírat. Protože jsme je už neměli
kam dávat, jeli jsme domů.
Když jsme je doma vysypali do kortouče, byl úplně plný.
Naši něco rozdali a maminka uvařila houbovou polévku,
smaženici a houbové řízky. Ještě nikdy jsem tolik hub
najednou neviděla.
Lucie Bilová

Mé fantastické prázdniny
Nejraději bych letěl letadlem do Austrálie. Se sestřenkou Luckou a dalšími společníky bychom se vydali alespoň na týden
na širé moře lovit a poznávat žraloky. Na lodi ORCE, tak by se
jmenovala naše loď. Na lodi bychom měli harpuny, sítě, radary,
podvodní kamery a ještě klec proti žralokům. Pořídili bychom
si na sebe pořádný neoprén, šnorchl, potápěčské brýle a bomby
s kyslíkem. Nejraději bych pozoroval žraloky, velkého bílého
lidožravého a kladivouna velkého. Moc mě to zajímá, udělal
jsem si o žralokách veliký sešit, mám knížku, různé časopisy. O
víkendu jsem viděl tři filmy o žralokách, bylo to fantastické.
Adam Štryncl

Naše dovolená
V létě o prázdninách jsem byla s rodiči a s příbuznými na Lipně
v jižních Čechách. Byla jsem překvapena, jak je ta přehrada veliká. Také mě moc zaujaly lodě a plachetnice, které tam pluly.
Spali jsme v kempu pod stanem, takže nás mrzelo, že bylo první
dva dny ošklivo. Jednou přešla tak veliká bouřka, že nám shodila
stan, a proto jsem musela spát ve stanu u babičky a dědy. Mamka
s tátou a s bráchou spali v autě.Ve středu se už ale udělalo hezky,
a tak jsme se chodili koupat. Byla tam krásně čistá voda. Také
jsme byli několikrát na houbách. Z hub, které jsme našli, jsme
si uvařili smaženici. Táta chodil s dědou a se strejdou na ryby.
Jednou chytil táta kapra, a tak jsme měli zase oběd. Na výlet jsme
jeli do Českého Krumlova. Je to krásné město s mnoha historickými památkami. V sobotu se začalo kazit počasí, a proto jsme
se rozhodli, že pojedeme domů. Po cestě zpátky jsme se stavili
ještě v Táboře. Dovolená se mi moc líbila a na Lipno bych se
chtěla ještě někdy podívat.
Andrea Tauchmanová

PLAVECKÝ VÝCVIK
Také v letošním školním roce se pro žáky druhého až čtvrtého
ročníku uskutečnil plavecký výcvik v Plavecké škole v Jičíně.
Tentokrát v termínu od září do poloviny listopadu se přibližně
padesát dětí v deseti lekcích zdokonalovalo pod vedením zkušených plaveckých instruktorů v různých plaveckých stylech.
Na závěr celého plaveckého výcviku byli žáci přezkoušeni a
obdrželi “Mokrá vysvědčení”. A za odměnu si mohli zajezdit
na tobogánu a zaplavat v “divoké řece”.
Doufejme, že tento výcvik splnil očekávání dětí i rodičů a již
nyní se někteří z nich mohou těšit na pokračování v příštím
školním roce.
S. Stuchlíková
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Soubor
pedagogicko-organizačních informací
pro školní rok 2005/2006
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna
2006.
Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno
v pátek 30. června 2006.
Podzimní prázdniny: středa 26. 10. a čtvrtek 27. 10. 2005
Plánované ředitelské volno: pátek 18. 11. 2005
Vánoční prázdniny: od pátku 23. 12. 2005 do pondělí 2. 1.
2006
Vyučování začne v úterý 3. 1. 2006
Jednodenní pololetní prázdniny: pátek 3. 2. 2006
Jarní prázdniny: od 6. 3. do 12. 3. 2006
Velikonoční prázdniny: čtvrtek 13. 4. a pátek 14. 4. 2006
Hlavní prázdniny: od soboty 1. 7. do pátku 1. 9 .2006
Zápis žáků do 1. ročníku je stanoven na den 27. 1. 2006.
PŘEHLED TERMÍNŮ PEDAGOGICKÝCH RAD
Pedagogické rady v průběhu roku
– vždy ve čtvrtek od 15 hodin
1. čtvrtletí
10. 11. 2005
1. pololetí
19. 1. 2006
3. čtvrtletí
20. 4. 2006
2. pololetí
22. 6. 2006
Závěrečná pedagogická rada: 29. 6. 2006

PŘEHLED TŘÍDNÍCH SCHŮZEK

Správní zaměstnanci
Krausová Romana - hospodářka-ekonomka
Krutský Jiří
- školník
Nyplová Vladimíra - uklízečka
Viková Jitka
- uklízečka
Školní jídelna
Vodičková Dana - vedoucí ŠJ
Smolíková Jitka
- vedoucí kuchařka
Barková Věra
- kuchařka
Šormová Jaroslava - kuchařka

PLÁN AKCÍ ŠKOLY V PRVNÍM POLOLETÍ
ŠKOLNÍHO ROKU 2005 - 2006
1. Plavecký výcvik žáků 2. - 4. ročníku ....................... září – listopad
2. Návštěva výstavy v Suchardově domě .....................................září
3. Sportovní soutěže okrsku a okresu ................................... září-říjen
4. Okrskové a okresní kolo ve stolním tenise........................... říjen
5. Plavecký výcvik žáků 5. - 7. ročníku....................................... říjen
6. Divadelní představení – 1. stupeň............................................ říjen
7. Přírodověd. beseda o dravcích s ukázkami - II. stupeň
říjen
8. Halloween party ....................................................................... říjen
9. Hudební a literární pořad v MKS Nová Paka .................... listopad
10. Div. představení na krajské scéně pro 7. - 9. ročník .......... listopad
11. Předvánoční zájezd do Prahy
s návštěvou kina IMAX /3. - 5.ročník/ .............................. prosinec
12. Vánoční vystoupení pro veřejnost ..................................... prosinec
13. Vánoční besídka pro žáky školy ........................................ prosinec
14. Filmové představení pro žáky v Nové Pace............................ leden
15. Bruslařský výcvik pro žáky I. stupně...................................... leden
16. Lyžařský výcvik pro žáky II. stupně....................................... leden

10.1.2006 v úterý 15.30 hodin

společné třídní schůzky, hodnocení prospěchu a chování za první
pololetí, aktuální informace a problémy, plánované akce ve druhém pololetí, zimní sportovní výcvik, volba povolání
6.6.2006 v úterý 15.30 hodin
společné třídní schůzky, hodnocení prospěchu a chování za
druhé pololetí, školní výlety a exkurze, hodnocení školního
roku, vyúčtování finančních prostředků, informace k závěru
školního roku
INFORMATIVNÍ SCHŮZKY PRO RODIČE

22. 11. 2005 informace třídních učitelů a vyučujících
za 1. čtvrtletí
11. 4. 2006 informace třídních učitelů a vyučujících
za 3. čtvrtletí
Informativní schůzky – úterý
I. stupeň: 15,00 – 16,30 hodin
II. stupeň: 15,30 – 17,00 hodin
Vyučující budou podávat informace ve svých kmenových třídách
nebo v určených učebnách – forma individuálních konzultací.

PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Mgr. Pasák Kamil – ředitel školy
Mgr. Žalská Marcela – zástupkyně ředitele
I. stupeň – vyučující
Mgr. Bartošová Jana
Vrátilová Zdenka
Mgr. Stuchlíková Soňa
Mgr. Jírová Jitka
Janatová Věra
Mgr. Skořepová Lucie
II.stupeň – vyučující
Mgr. Kamlerová Květoslava
Kulihová Věra
Mgr. Krausová Jitka
Kuželová Jana
Ing. tumpf Marek
Mgr. Harčarik Ladislav
Barák Miloš
Školní družina – vychovatelky
Fléglová Markéta
Pekárková Jana

Halloween party
Už od páté třídy se všechny dívky z naší třídy těšily, až budou
připravovat nějakou školní akci. Rády se totiž do všech zapojovaly. A konečně jsme se dočkaly. Naše Halloween party proběhla
skvěle a všichni se bavili. Podzimní příroda nás inspirovala a
my se ihned pustili do práce. Netopýři, dýně s obličeji, pavouci
– to vše patřilo k té správné atmosféře. Samozřejmě také my,
pořadatelé, jsme se nastrojili do strašidelných kostýmů – nejčastější byly čarodějnice a zombie. Děti jsme také vyzvali, aby
nějakým tím kostýmkem přispěly - odměna byla zaručená. Pak
jsme pro děti vymysleli i pár soutěží o bonbóny. Patřily mezi
ně například “sestřel si sladkost”, což byly balónky naplněné
bonbóny, které děti sestřelovaly šipkami. Nebo soutěž “zatoč se
a běž!”, ta byla o tom, že se děti měly zatočit kolem tyče alespoň
desetkrát a pak běžet a svého soupeře předhonit. Jelikož soutěže
znamenaly hlavně hodně legrace, bonbóny nám mizely hodně
rychle, skoro jako kouzlem. A nakonec přišla ta největší soutěž
– o nejlepší kostým. Učitelky vybraly děti s nejoriginálnějšími
kostýmy a ocenily je čokoládou nebo sušenkou. Po soutěžích
jsme děti nechali trochu odpočinout a poté přišla malá diskotéka
– pro děti do páté třídy. Naštěstí byl parket plný tanečníků a my
se s nimi pořádně vyřádili. Rázem byla čtvrtá hodina, což znamenalo loučení s menšími dětmi a na programu už zbývala jen
velká diskotéka – pro děti od šesté třídy. Tam převládaly milostné
“ploužáky”, do kterých se zapojili i naši učitelé.
Celá devátá třída byla nadmíru spokojená s úspěchem
této akce, a proto se již těšíme na vánoční besídku, od níž očekáváme stejnou zábavu a radost z dobře vykonané práce.
A. Fišerová a I. Jandová, IX. třída
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RYTÍŘI NEBES
VÝSTAVA RADIMA KARLA RYTÍŘI NEBES
V pondělí 17. 10. 2005 proběhla v Místní knihovně ve Staré
Pace vernisáž výstavy obrazů staropackého rodáka Radima Karla.
Sám autor ji nazval Rytíři nebes. Kdo si výstavu prohlédl, pochopí proč. Radim /snad mi promine familierní oslovení/ svými
obrazy chtěl připomenout hrdinství obyčejných lidí, těch, kteří
v mnoha okamžicích riskovali život, bojovali za své blízké, za
spravedlnost i za vlast. Možná, že v dnešní době tato slova zní
jako fráze, u mnohých může vyvolat úšklebek, ale snad v nás
ještě dřímá hrdost nad lidskou bytostí, nad vykonanými dobrými
skutky. Mladá generace jistě ani neví, proč jedna ulice ve Staré
Pace je pojmenována po Jaromíru Brožovi a jména dalších letců
a navigátorů jim již vůbec nic neřeknou. A je to veliká škoda,
nesmíme zapomínat na válečné útrapy, na zmařené životy.
Proto jsme se rozhodli uspořádat takovou výstavu jako hold
odvážným lidem, z nichž již většina není mezi námi.

V krátkém přehledu si připomeňme jména a
činnost novopackých a staropackých letců a navigátorů, kteří se zúčastnili bojů o naši svobodu ve
2. světové válce.
František BEKR, technický důstojník
Narodil se 28. 7. 1913 na Pecce u Nové Paky. Nastoupil vojenskou službu u 1. let. pluku v říjnu 1934, poté v letech 1936-37
absolvoval v Olomouci kurz pro rotmistry zbrojní služby. Z
protektorátu odchází 20. srpna 1939 a do čs. branné moci je
prezentován 21. října 1939 v malém přístavním městě Agde ve
Francii. Březnu 1940 je přidělen k letecké skupině v Bordeaux.

Autor velice děkuje rodině plk. v.v. Otakara Hrubého za poskytnutí podkladů, obecnímu úřadu a Místní knihovně ve Staré Pace
a všem, kteří mu v jeho úsilí pomáhali.

Po pádu Francie je přijat 6. srpna 1940 ve Velké Británii u
Královských leteckých sil (Royal Air Force – RAF), koncem
září 1940 příslušníkem 310. čs. perutě v Duxfordu. 7. 3.1 941
jmenován rotmistrem letectva v záloze, poté absolvoval důstojnickou školu RAF, roku 1944 styčný důstojník na Inspektorátu
čs. letectva a povýšen do hodnosti poručíka letectva v záloze.
Návrat do vlasti 19. 8. 1945 a do 15. 6. 1946 u Čs. letectva. Žil
v Jablonci nad Nisou do roku 1949. Poté se pokusil emigrovat,
ale zde veškeré další informace o něm a jeho rodině končí - nikam nikdy nedorazil … Vyznamenání: Čs. válečný kříž 1939,
Čs. medaile Za chrabrost, Za zásluhy I. stupně a Čs. pamětní
medaile F, VB. Dále mu byly uděleny britská The 1939-45 Star,
Defence Medal a War Medal.
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Jaromír BROŽ, navigátor “B”
Narozen 13. 9. 1916 na Brdě u Staré Paky. Rodina bydlela ve
Staré Pace. Po studiích na novopacké reálce a na učitelském
ústavu v Hradci Králové učil na menšinových školách v Trutnově, Chvalči a Boru u České Lípy. Prezenční službu absolvuje
v Prostějově u letectva. Odchází z protektorátu v březnu 1939 s J.
Čermákem (padnul jako letec u RAF) a s F. Sedláčkem (vrátil se
jako pplk. s armádním sborem ze SSSR v roce 1945) do Polska.
Po pádu Polska uniká do SSSR a poté se dostává přes Turecko,
Suez, Bombaj, Gibraltar do Velké Británie. Zde je prezentován
27. 10. 1940 a přijat jako P/O do funkce navigátora u RAF.
Začátkem března 1941 přidělen k 311 čs. bombardovací peruti
RAF. První operační let uskutečnil 23. 11. 1941. Dne 17. 1. 1942
se poškozený bombardér Wellington KX-J, T2971 po náletu na
německé Brémy zřítil v Holandsku poblíž města Tilburg. Ze šestičlenné posádky zahynuli P/O Jaromír Brož, Sgt. J. Svoboda,
Sgt. R. Mašek. Další tři členové posádky, Sgt. K. Batelka, Sgt. Z.
Sichrovský a Sgt. J. Šnajdr padli do zajetí. Vyznamenání : polský
válečný kříž, Čs. medaile Za chrabrost. 29. 5. 1991 mimořádně
povýšen do pplk. letectva v.v. in memoriam.

Stanislav FEJFAR, pilot
Narozen 25. 11. 1912 ve Štikově u Nové Paky. Absolvent Školy
důstojníků letectva v Prostějově. V předmnichovské době působí
na letištích v Praze, Prostějově a Piešťanech. Po rozpuštění čs.
armády také ve Spišské Nové Vsi. Protektorát opouští 8. 6. 1939
spolu s četařem Otou Hrubým z N. Paky, škpt. J. Dudou a npor.
Hudcem do Polska a poté do Francie, kde je přijat do Cizinecké
legie a odplouvá do Oranu v Alžíru. V roce 1940 se účastní bojů
o Francii, kde sestřeluje 20. 5. 1940 1 Messerschmitt Bf 109 u
Amiensu, 5 dní nato pravděpodobně bombardér Heinkel He 111
a 5. 6. jistě letoun Henschel Hs 123 u Chaulness. Po porážce
Francie se dostává 12. 7. 1940 do Liverpoolu a 1. 8. 1940 je přijat jako P/O do RAF VR (záloha tvořená dobrovolníky u RAF),
poté přeškolen u 6. OTU v Sutton Bridge (výcvikové středisko)
na letouny Hurricane Mk I.. Počátkem září 1940 přidělen k 310.
čs. stíhací peruti jako pilot letky B. Zasahuje do slavné “Bitvy o
Británii” sestřely 9. 9. – 1 Messerschmitt 110, 15. 9. – 1 Dornier
Do 17 a 18. 9. – 1/2 sestřelu. Do 17. Od dubna 1941 přidělen na
Inspektorát čs. letectva do Londýna, poté od 22. 6. 1941 přidělen k 313. stíhací peruti jako pilot velitel letky “B”. 25. 4. 1942
poškozuje 1 Focke-Wulf 190, 5. 5. 1942 sestřelil 1 Focke-Wulf
jistě a 1 pravděpodobně. Dne 17. 5.1942 byl sestřelen nad Francií
německým stíhačem Hptm. Josefem Prillerem z III/JG26 spolu
se Sgt. M. Borkovcem. Oba piloti se z operačního letu nevrátili
… Vyznamenání: 3x Čs. válečný kříž, 2x Za chrabrost, 1 medaile Za zásluhy 1. st., francouzský Croix de Guerre a britské
vyznamenání – 1939-1945 Star with Battle of Britain Clasp. Air
Crew Europe Star a Defence Medal. Roku 1990 se stal čestným
občanem města Nové Paky a rok poté povýšen na plk. v.v. in
memoriam.
Otakar HRUBÝ, pilot
Narozen 1. 11. 1913 v Nové Pace. Absolvent školy leteckého
dorostu v Prostějově. V době předmnichovské působil na letištích v Praze, Hradci Králové, Brně a Pardubicích. Protektorát
opouští 8. 6. 1939 nejprve do Polska a poté po několika dalších
zastaveních končí ve francouzském Marseille, kde je přijat do
Cizinecké legie. Po vypuknutí války přidělen na letiště do Tunisu
v Alžíru. Po porážce Francie odjíždí do Casablanky, poté do
Gibraltaru a v lodním konvoji připlouvá do Liverpoolu
16. 10. 1940. 30. 7. 1940 přijat do RAF VR v hodnosti seržant.
Po absolvování přeškolení na britské letouny Hurricane MkI. je
19. 10. 1940 přidělen k 111. britské peruti a zapojuje se do letecké
“Bitvy o Británii”. 21. 2. sestřeluje z 1/2 německý bombardér
Junkers Ju 88. 4. 9. 1941 jistě sestřeluje 1 Messerschmitt 109
a 20. 9. 1941jeden další poškozuje. 12. 2. 1942 opět poškozuje

další Messerschmit 109. 23. 2. 1942 povýšen na P/O a v květnu
1942 přidělen k 313. peruti, poté činný jako instruktor a opět
se vrací k operační činnosti v prosinci 1942 u 310. perutě. Zde
je povýšen na FL/Lt. V červnu 1944 odchází k čs. depot RAF
Cosford. V březnu 1945 absolvuje přeškolení na dvoumotorové
letouny Mosquito a při jednom cvičném letu havaruje a těžce se
zraňuje. Do konce války do bojů již nezasahuje. 26. 9. 1945 se
navrací do vlasti a působí na letišti v Praze-Kbelích. Po únoru
1948 jej stihnul osudu jako další “západní letce” a 11. 1. 1950
je nespravedlivě zatčen Stb a vězněn na Mírově odkud se vrací
11. 6. 1951. 9. 5. 1965 je mu udělena pamětní medaile “20 let
osvobození ČSSR “, 19. 9. 1969 částečně rehabilitován a plně
rehabilitován až po listopadu 1989. Při výročí 50. let “Bitvy o
Británii” roku 1990 je představen jako jediný zástupce čs. válečných letců RAF královně-matce v Londýně. V květnu 1991
byl na Pražském hradě vyznamenán Řádem Milana Rastislava
Štefánika. 2 roky poté v květnu 1993 plk. let. v. v. Ota Hrubý
umírá. Vyznamenání: 5x Čs. válečný kříž 1939, 3x Čs. medaile
“Za chrabrost”, Čs. medaile Za zásluhy I. stupně, Čs. pamětní
medaile F-VB, D.F.C. Distinguished Flying Gross (záslužný
letecký kříž), 1939-45 Star se štítkem Battle of Britain, Air
Crew Europe Star with Atlantic, War Medal Croix de Guerre
avec Palme.

Jaroslav KAŠPAR-PÁTÝ

Narozen 24.12.1903 ve Staré Pace. Studoval Vojenskou akademii
v Hranicích a později Vysokou válečnou školu v Praze (1933-36).
Poté ustanoven náčelníkem zpravodajského oddělení pražské 1.
pěší divize. Po 15. 3. 1939 činný ve vojenském odboji za účelem
odesílání čs. dobrovolníků do zahraničí. V únoru 1940 však musel
uniknout z protektorátu i on. V srpnu 1940 byl Jaroslav Kašpar-Pátý převelen k čs. vojenské misi do Istanbulu, odkud pak na
jaře 1941 nastoupil spolu s podplukovníkem Františkem Hieke-Stojem cestu k Píkově misi do Moskvy. Po ústupu do Moskvy
náčelníkem štábu čs. vojenské mise v SSSR a v této funkci se
zasloužil o propuštění řady československých občanů ze sovětských gulagů do vznikající čs. zahraniční jednotky. Působení
Jaroslava Kašpara-Pátého v Sovětském svazu skončilo v srpnu
1942, kdy byl odeslán do Teheránu jako zástupce náčelníka čs.
vojenské mise. V roce 1943 byl převelen do Londýna, kde vedle
svého zařazení ve štábu pro vybudování branné moci působil i
jako vojenský atašé u holandské vlády. Po návratu do Československa v říjnu 1945 se Jaroslav Kašpar-Pátý stal náčelníkem štábu
velitele letectva 1. oblasti. Tuto funkci zastával až do počátku
března 1948 a poté emigruje do Německa. Roku 1956 se dostává
do USA, kde působil jako letecký analytik ve Washingtonu a i
jako činovník amerického Sokola a tamní jednoty Čs. obce legionářské. Mnohaletá úspěšná činnost Jaroslava Kašpara-Pátého
se dočkala ještě za jeho života řady uznání, včetně vyznamenání
Order of the Britisch Empire, který mu udělila britská vláda. V
roce 1993 ocenil zásluhy Jaroslava Kašpara-Pátého i prezident
Václav Havel, který jej povýšil z původní hodnosti plukovníka
gšt. do hodnosti generál majora. Zemřel v USA 24. 12. 1995.

Bohumil Liška, pilot, štábní důstojník

Narozen 28. 2. 1905 v Roškopově. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích (1923-25), poté činný v Olomouci a Josefově.
V listopadu 1928 přidělen do Prostějova a v roce 1929 do Nitry.
V následujících letech činný na letištích v Prostějově, Chebu,
Praze a Brně, kde ho zastihuje okupace. 3. 8. 1939 odchází do
Polska a poté do SSSR. Po strastiplné pouti ze SSSR se dostává
12. 7. 1941 do skotského přístavu Glasgow a je přijat do RAF.
Po řadě školení je od 1. 10. 1942 přidělen k čs. bombardovací
peruti a 15. 10. absolvuje svůj první operační let na protiponorkové patrole. V hodnosti S/Ldr odchází v dubnu 1943 od
„třistajedenáctky“ k IČL do Londýna. Odjíždí poté na Bahamy
v srpnu k 111. OTU Nassau a jako čs. styčný důstojník se podílí
na výcviku čs. osádek na čtyřmotorových letounech. Do Velké
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Británie se vrací koncem června 1944, kde je opět přidělen k
IČL do Londýna a je mu přiznána hodnost W/Cdr. Zakrátko
následuje i povýšení do čs. hodnosti podplukovníka letectva.
Do osvobozeného Československa přilétá s ostatními letci až
16. srpna 1945. Již v poválečné mírové službě je přidělen k
LVA Hradec Králové, ustanoven zástupcem velitele LVA a povýšen na plukovníka letectva. K 1. červnu 1947 je přemístěn k
leteckému dopravnímu pluku v Praze jako jeho velitel. Dne 30.
března 1948 je Bohumil Liška zproštěn činné služby, propuštěn
na trvalou dovolenou a degradován na vojína v záloze. Umírá 27.
11. 1969 a je pohřben na hřbitově ve Staré Pace. Za svou činnost
byl Bohumil Liška vyznamenán Čs. válečným křížem 1939, Čs.
medailí Za chrabrost, Za zásluhy 1. stupně, Čs. pamětní medailí
se štítkem VB. Z britských vyznamenání získal The 1939-45
Star, Atlantic Star, Defence Medal a War Medal.

Jaroslav LIŠKA, radiotelegrafista
Narozen 6. 1. 1917 v Roškopově. Absolvent školy důstojníků
letectva v Prostějově. Okupace ho zastihuje v Brně. S bratrem
Bohumilem a dalšími čs. letci odchází do Polska a poté do
Francie, kde vstupuje do Cizinecké legie. Působí v době “Bitvy o Francii” v Tours až do jejího konce. Poté připlouvá do
anglického přístavu Falmouth a vstupuje 2. 8. 1940 do RAF
jako P/O. Následný den přidělen k 311. bombardovací peruti do
Honingtonu, kde se uskutečňuje dne 9. 1. 1941 první operační
let a to na Rotterdam. 16. 7. 1941 ukončuje bojovou službu u
„třistajedenáctky“ po splnění nalétaných 200 operačních hodin.
Dne 13. 11. 1941 je přidělen do Kanady k Ferry Command. Po
skončení služby u Ferry Command odletěl na Hudsonu zpět do
Velké Británie, kde je znovu přidělen k naší „třistajedenáctce“,
kde absolvuje několik operačních letů, mimo jiné také protiponorkovou patrolu. Následně se účastní v rámci 8. americké
letecké armády několika operačních letů na B-17. 29. 2. 1944.
Další jeho služba byla u transportního letectva u 511., 24., 147. a
167. perutě v RAF. Konec války zastihuje Jaroslava Lišku u 24.
perutě v Hendonu. Dne 1. června je povýšen na kapitána letectva
v záloze. Návratem do vlasti se stává 17. srpen 1945. Během války získal Jaroslav Liška čtyřikrát Čs. válečný kříž 1939, dvakrát
Čs. medaili Za chrabrost, Čs. medaili Za zásluhy I. stupně a Čs.
pamětní medaili se štítky Francie a Velká Británie. Z britských
dekorací mu byly uděleny: Star 1939-1945, Air Crew Europe
Star, Atlantic Star, Defence Medal a War Medal. Po únoru 1948
odešel do Velké Británie a dodnes zde žije.

Stanislav ROUŠ, radiotelegrafista
Narozen 21. 1. 1942 v Holubí Zhoři (okr. Ždár nad Sázavou).
Absolvent obchodní akademie v Turčanském sv. Martinu. Pracoval u Moravské banky v její pobočce v Nové Pace. 8. 8. 1940
opouští protektorát a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii,
Turecko, Libanon, Bejrút se dostává do francouzského Marseille. Ve Francii odvelen na frontu do prostoru Lyon, Dijon a
Bar sur Seine a po porážce připlouvá 26. 6. 1940 do anglického
Liverpoolu. V polovině srpna převelen k letectvu a 31. září
odjíždí k 2. Signal School v Yatesbury, poté přijat do RAF VR
jako AC2 a zařazen do výcviku pro letecké radiotelegrafisty.
Koncem prosince je přemístěn do pokračovací školy u 1. Signal
School v Cranwellu a poté absolvuje střeleckou školu. 21. března
odvelen k 311. čs. bombardovací peruti do Honingtonu 7. srpna
absolvuje první operační let. Od tohoto dne následovaly pak
další cíle v okupované Evropě: Rotterdam, Le Havre, Hannover
apod.. Přichází však 21. leden 1942, a tím i osudný 26. operační
let na Brémy. Z něj se posádka letounu Wellington KX-D, DV
515 nevrátila, byla prohlášena za nezvěstnou a všichni členové
posádky zahynuli. Vyznamenání: Čs. medaile Za chrabrost a
přiznán charakter aspiranta, Čs. válečný kříž 1939. 1. 6. 1992
jmenován pplk. letectva in memoriam.

Jiří SEHNAL, pozorovatel, zpravodajský důstojník

Narodil se 18. 2. 1916 v Sendražicích u Kolína. Rodina žila
v Lázních Bělohradu. Absolvent Školy pro důstojníky letectva
v Prostějově. Jako letec se zúčastnil mobilizace v roce 1938. Na
podruhé se mu podařilo opustit protektorát 6. 8. 1939. Tam byl
prezentován u polského letectva na letišti v Deblině. 17. 9. 1939
byl letoun Potéz, ve kterém také letěl četař Josef Bláha poškozen ,
oni utrpěli zranění a nouzově přistáli. Po úniku do SSSR vyplouvá
koncem února 1941 z Oděsy a 13. 3. končí plavbu prezentován u
čs. vojenské východní jednotky v Palestině na základně RAF v
Ramleh. V důsledku trvalých následků zranění mohl vykonávat
jen pozemní funkce. Následovala cesta do Anglie, kam doráží
12. 6. 1941 a o týden později byl četař Sehnal přijat na základně
Wilmslow do RAF jako zpravodajský důstojník letectva. 8. února
1942 přichází jako zpravodajský důstojník k 310. stíhací peruti,
kde svou funkci vykonává až do ledna 1944. Dne 21. února
1944 odplula vybraná skupina letců do SSSR. Po přeškolení na
sovětskou techniku byla z čs. letců postavena 128. čs. samostatná
stíhací peruť, později přejmenovaná na 1. čs. stíhací pluk v SSSR.
Tato jednotka byla vyslána na pomoc slovenskému povstání a
její letouny dne 17. září 1944 přistály na letišti Zolná u Zvolena.
Po ústupu se podílel na partyzánském hnutí. V únoru 1945 podařilo probojovat cestu přes frontu a o měsíc později se již hlásil
u 1. čs. stíhacího pluku v polském Přemyšlu. Odtud byl poslán
zpět na Slovensko a zde jej také zastihla zpráva o konci války.
Do osvobozené Prahy přijel 22. května 1945. 13. června 1983
umírá. Za svou činnost byl vyznamenán Řádem Rudé hvězdy ,
Řádem SNP II. stupně, Čs. válečným křížem - dvakrát, medailí
Za chrabrost před nepřítelem, Za zásluhy 1. stupně a více než
dvaceti dalšími vyznamenáními, včetně britských a sovětských.
Po listopadu 1989 byl povýšen in memoriam do hodnosti plukovníka a plně rehabilitován.

Jiří STANĚK, nezařazen
Narodil se 30. 7. 1921 v Nové Pace. V roce 1940 vstoupil do
vládního vojska k 8. praporu do Turnova. S ním byl vyslán 24. 5.
1944 do Itálie do Chiari, odkud zběhl spolu s dalšími devíti kamarády a dostali se do Švýcarska. Zde jim byla zprostředkována
cesta přes Francii do Anglie. V anglickém přístavu Portland se
vylodili 3. 1. 1945. Následující den odjeli vlakem do Southend
on Sea, kde byl proveden odvod a přísaha. Jiří Staněk byl odvelen
k letectvu a odjel do Cosfordu - Czechoslovak Depot RAF. Tam
prodělával spolu s ostatními anglický výcvik a intenzivně se
učil angličtinu. Jiří Staněk nebyl do pilotní školy zařazen v důsledku konce války. Z Anglie se Jiří vrátil 6. srpna 1945 a další
službu vykonával na letišti v Ruzyni až do 26. 2. 1946, kdy byl
demobilizován a nastoupil u ZNV Praha - cenový úřad Ústí nad
Labem jako cenový kontrolní orgán. V pozdějším zaměstnání
byl v Krásném Březně mistrem vyrobního výcviku -obor železář.
Zemřel v Krásném Březně 26. července 1996. Od ministerstva
národní obrany obdržel na základě výnosu čs. pamětní medaili
se štítkem VB č. 6454.

Adolf VRÁNA, pilot
Narodil se 27. 9. 1908 v Nové Pace. 1. 10. 1927 základní
vojenská služba u leteckému pluku č. 1 Praha-Kbely. V letech

1935-37 byl frekventantem akademie a jako poručík letectva
byl po vyřazení přidělen k Leteckému pluku č. 1 a č. 4. Později
až do okupace pracoval v leteckém ústavu v Praze. 1. 7. 1939
překračuje u Jablunkova hranice do Polska a poté odplouvá do
Francie a vstupuje do Cizinecké legie. V říjnu přidělen k C.I.C.
Chartres do výcvikového střediska stíhacího letectva. 1. května
1940 povýšen na nadporučíka letectva a zároveň přidělen k GC
I/5 na letišti Suippes. Při jednom souboji s německým Bf 109 je
13. 5. sestřelen, ale zachraňuje se na padáku. 25. a 26. května
se podílí na sestřelech německých letadel. Po kapitulaci Francie odletěl s jednotkou do Alžíru. Z Casablanky odplouvá přes
Gibraltaru do anglického přístavu Cardiff, kam připlouvá 5. 8.
1940. V polovině srpna je přijat do RAF VR a od 5. 9. se stává
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operačním pilotem u 312. čs. stíhací perutě v Duxfordu. Začátkem
dubna 1941 je odvelen z operační činnosti a přeřazen k 3. Delivery
Flight v Hawarden. Poté přidělen k 310. a pak již k 312. čs. stíhací
peruti. K operační činnosti se vrací 21. 6. 1942 k 312. stíhací peruti.
1. 1. 1943 je ustanoven velitelem letky. 1. 6. 1943 ukončuje operační
činnost a pracuje jako operační důstojník. V listopadu odchází k
RAF Sopley a v neoperačních funkcích zůstává až do konce války.
18. 8. 1945 se vrací do vlasti a 1. 10. 1946 povýšen do hodnosti
podplukovníka letectva. Po převratu v roce 1948 emigruje do Velké Británie, kde také 25. 2. 1997 umírá. Vyznamenání: Čtyřikrát
Čs. válečným křížem 1939, Čs. medailí Za chrabrost, Čs. medailí
Za zásluhy I. stupně a Čs. pamětní medailí se štítky F a VB. Byl
jmenován Rytířem řádu Čestné legie, byl nositelem francouzského
Croix de Guerre s palmou a třemi divizními citacemi. Z britských
vyznamenání mu byla udělena Star 1939-45 se štítkem Battle of
Britain, Air Crew Europe Star, Defence Medal, War Medal, General
Service Medal (Cyprus) za poválečnou službu RAF. V roce 1991
byl v tehdejší ČSFR morálně i politicky rehabilitován a povýšen na
plukovmíka letectva v. v. V květnových dnech roku 1990 byl Adolf
Vrána jmenován čestným občanem města Nové Paky. Do vlasti se
nikdy nevrátil. Nejprve to znemožňovaly politické poměry, později
špatný zdravotní stav.

/Čerpáno s laskavým svolením z publikace LETCI NOVOPACKA 1939-1945 autorů Jana Raila, Marie Hrubé a Jana
Lavického./

Radim KAREL
Narozen 9. 5. 1971 v Jičíně
Žije a pracuje v Nové Pace
Od svých chlapeckých let obdivoval prostřednictvím literatury
a článků příběhy statečných můžů na křídlech letounů první
a později druhé světové války. V tomto vzrušujícím žánru
novodobých “rytířů nebes” se pro něho stalo velkou inspirací
dílo a ilustrace předního českého malíře letectví Mistra Jaroslava Velce. S postupným výtvarným studiem a zvyšujícím se
zájmem o historii letectví, zejména příslušníků československých perutí v období druhé světové války ve Velké Británii,
začala postupně vznikat jeho první díla zobrazující hrdinství
našich legendárních letců. Výsledky jeho práce byly umocněny
a odměněny tím, že někteří z těch statečných a ještě žijících
legend shlédli jeho obrázky a vyjádřili mu dík, neboť jeho
obrazy představují národní a vlastenecký odkaz, za což oni
dobrovolně opouštěli vlast v období po 15. březnu 1939, aby
bojovali a nasazovali život za svobodu vlasti.
Jeho výstava na počest 60. výročí ukončení druhé světové války
je věnována uctění památky českého vlastenectví, odvaze a hrdinství. Prostřednictvím jeho obrazů ožívají vzrušující příběhy
letců i jejich strojů.

ČTVRTLETÍ V ROŠKOPOVĚ
Vzhledem k tomu, že toto číslo vychází trošku se zpožděním,
vrátíme se na chvilku zpět na prázdniny do Roškopova.
ČERVENEC
5. 7. –v tento státní svátek vyrazili příznivci pochodů a dobré
nálady ráno v 7,45 hod vlakem ze Staré Paky do Sobotky. Ráno
svítilo sluníčko, ale foukal studený vítr. Ten, kdo se tepleji
ustrojil, udělal dobře. Během cesty do Sobotky se počasí hodně
pokazilo.
Po vystoupení z vlaku jsme vyšlápli na zámek Humprecht, kde
jsme zhlédli expozici zámku a v místním muzeu si prohlédli
výstavu vlaků, jízdních řádů, map železničních tratí a všeho, co
se železniční dopravy týče.
Po prohlídce zámku jsme šli do Sobotky na náměstí, kde jsme
poobědvali a těšili se jak vyrazíme na další pochod. Bohužel
začalo hodně pršet, a tak jsme se po společné dohodě odebrali
na vlakové nádraží a jeli jsme zpět domů. Výlet někteří zakončili
v restauraci Sokolovna. Tento pochod budeme pro nedokončení
na jaře opakovat. TJ Sokol Roškopov dá všem příznivcům jistě
dopředu vědět.
16. 7. – Sbor dobrovolných hasičů v Roškopově tento den uspořádal pro členy a jejich životní partnery “Hasičský den.”
Na programu byla brigáda, při níž se kontroloval stav vybavení
hasičského zařízení. Od 14 do 17 hodin proběhlo školení mužstva, které řídil p. Rail ze Staré Paky. Po důkladném proškolení
následoval příjemný večer, posezení před hasičárnou s dobrým
jídlem a pitím.
SRPEN
TJ Sokol Roškopov – oddíl nohejbalu - pozval všechny příznivce
sportu v sobotu 13.srpna od 8.00 hodin na nohejbalové hřiště
v Roškopově k tradičnímu Nohejbalovému turnaji trojic. Tento
rok se konal již VII. ročník. Do turnaje se přihlásilo šest družstev,
takže každé ze zúčastněných dostalo cenu, protože při vyhlašování výsledků je pokaždé vyhodnoceno prvních šest týmů.
ZÁŘÍ
Po dvouměsíčním odpočinku u vody, na táborech a u moře opět
začala škola. Během měsíce září se v Roškopově nic výrazného
neudálo.
24. září – v tuto sobotu SDH Roškopov uspořádal zájezd na
Zahradu Čech do Litoměřic.

Zájemců bylo opravdu mnoho, autobus byl zcela zaplněn. Odjezd
z Roškopova byl v 7.00 hodin ráno. Starosta hasičů Pavel Červený přivítal všechny přítomné na “palubě” autobusu a seznámil
cestující s celodenním programem. Okolo půl desáté zastavil pan
řidič na autobusovém parkovišti v Litoměřicích, odkud se všichni
vypravili na výstaviště. Kdo chtěl, mohl si po poledni odložit
nakoupené věci v autobuse a poté dále pokračovat v prohlídce
vystavovaných stromečků, kytiček, zahradní techniky, věcí do
domácnosti a mnoha dalších exponátů. I letos se konalo na Litoměřickém náměstí Vinobraní, ale nevím, jestli se byl někdo
z našich výletníků podívat. Po 16 hodině byl odjezd z výstaviště.
Cestou zpět jsme se zastavili v motorestu U čápa na večeři.
Myslím si, že se i tento výlet vydařil.
V tomto 3. čtvrtletí se na sběrném místě u kulturního domu
v Roškopově objevila ohrada na pytle s domovním odpadem.
Důvodem bylo neustálé znečištění okolo tohoto místa. Ohradu
vybudoval OÚ. Všichni, kteří chodíme kolem, jsme si mysleli,
že se tím vyřeší otázka stálého nepořádku, ale i přes toto opatření
se mnoho nezměnilo.
Fenka majitelky z Roškopova si dokázala poradit i s oplocením,
ze kterého je ohrada vyrobena. Trhá pytle s odpadem přes pletivo,
a tím zněčišťuje svozové místo a jeho okolí.
Dále chci upozornit na to, že jsem již několikrát viděla ohradu otevřenou, tak ji, prosím, po odložení odpadního pytle zavírejte!
Také byly umístěny dva nové kontejnery – na plasty a papír, tak
doufám a nejen já, že ten neustálý nepořádek snad již skončí.
Znovu tedy musím za všechny poděkovat těm, kteří nepořádek
uklízí.
Bohužel se staly i smutné události.
V měsíci srpnu zemřeli dva obyvatelé Roškopova, kteří patřili
mezi nejstarší v naší vesničce.
15. srpna odešel po krátké nemoci pan Josef Krejčí ve věku
nedožitých 93 let.
30. srpna skonala v požehnaném věku 91 let paní Anna Povrová.
kronikářka Andrea Zuzánková
Na tomto místě bych chtěla poděkovat paní Zuzánkové, která
pravidelně zaznamenává veškeré dění ve své obci. A doufám, že
pravidelných dopisovatelů přibude. Stačí krátká informace, k
tomu třeba i fotografie. Tak směle do toho!
šéfredaktorka
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SPORT
TJ Sokol Stará Paka – oddíl kopané
Sportovní činnost oddílu kopané v sezóně 2005-2006 začala již
v první polovině měsíce července tréninkovými jednotkami “A”
družstva mužů a přípravnými zápasy s kvalitními soupeři hrajícími vyšší soutěže, jako jsou Košťálov (1. B třída, výsledek 3:4),
ligu hrající dorost RMSK Cidlina (0:2), Železnice “A” (1. A třída, 0:0). V utkání s Železnicí se po zákroku železnického brankáře zranil “stoper” našeho týmu Petr Štěpánek (zlomenina klíční kosti, po níž následoval operační zákrok) a chyběl týmu celý
podzim, což bylo citelné oslabení obrany našeho prvního týmu.
Před začátkem soutěže nově jmenovaný trenér Jan Drusan měl
tedy problém a muselo následovat jednání o příchodu posil.
Z Hořic přišli Boris Dufek - útočník, obránci Marek Jančák a
Pavel Procházka. Dále pak brankář Stanislav Balatka ze Semil a
po třetím kole také útočník Jiří Zemánek z Lázní Bělohradu.
Úvodní zápasy se “A” mužstvu vůbec nevydařily a po čtvrtém
kole figurovalo s jedním bodem na předposledním 13. místě.
Poté však již následoval vzestup v tabulce a po podzimní části
(po 13. kole) přezimuje “áčko” na pěkném 3. místě.
Tabulka – OPM Jičín - po neúplném 14. kole
1. Sokol Stará Paka A

14

9

2

3

38:19

29

2. Jičín B

13

8

4

1

46:18

28

3. Staré Místo

13

8

2

3

36:21

26

4. L. Bělohrad B

13

7

3

3

22:18

24

5. Chomutice

13

6

4

3

32:15

22

6. Kopidlno

13

7

1

5

34:30

22

7. Dětenice

13

6

3

4

21:18

21

8. Libuň

13

4

6

3

20:18

18

9. Žlunice

13

5

2

6

15:18

17

10. Železnice B

14

5

1

8

26:37

16

11. Hořice B

13

5

0

8

25:32

15

12. Žeretice

13

3

1

9

14:29

10

13. Lužany

13

2

2

9

13:31

8

14. Jičíněves

13

1

1

11

9:40

4

“B” mužstvo mužů vstoupilo do sezóny famózně a dlouho
bylo v čele tabulky okresní soutěže na Semilsku. Po zápase se
Zálesní Lhotou však přišly výsledkové výkyvy. Můžeme však
říci, že podzimní část byla vždy pro náš “B-tým” výsledkově
silnější. V klidu tak “přezimuje” na 3. místě v tabulce.
Tabulka – OS Semily, podzim – Muži
1. SK Jilemnice B

9

9

0

0

48:15

27

2. Sokol Zál. Lhota

9

6

1

2

23:19

19

3. Sokol Stará Paka B

9

5

0

4

35:14

15

4. Sokol Rovensko B

9

4

3

2

19:15

15

5. Sokol Mříčná

9

4

3

2

18:19

15

6. FC Víchová B

9

5

0

4

16:17

15

7. TJ Vysoké n. J.

9

3

3

3

16:11

12

8. FC Jenišovice B

9

2

2

5

12:20

8

9. HSK Benecko

9

1

0

8

11:42

3

9

0

0

9

8:34

0

10. Sokol Horka

Dorostu se letos nedaří. Na výsledcích se zřejmě projevuje zejména “nechuť k bojovnosti” hráčů. Je to ale s podivem, protože tréninkové podmínky, jako jsou rehabilitační sauna, vířivka,
umělý povrch na malou kopanou na “Sokolském” hřišti, ještě
žádné z družstev ve Staré Pace nemělo. Trenér Václav Horák se
však s družstvem pokusí na jaře bojovat o co nejlepší konečné
umístění.

Tabulka – OP Jičín, podzim - Dorost
1. Milíčeves

8

6

2

0

32:5

20

2. Jičíněves

8

5

3

0

29:9

18

3. Kopidlno

8

5

2

1

32:12

17

4. Sobotka

8

5

2

1

26:6

17

5. Železnice

8

4

1

3

17:12

13

6. Libáň

8

2

1

5

20:33

7

7. Staré Místo

8

2

0

6

9:37

6

8. Sokol Stará Paka

8

1

1

6

23:32

4

9. Dětenice

8

0

0

8

5:47

0

Žákovské družstvo vyhrálo podzimní část skupiny sever okresního přeboru. Na jaře vzniknou opět dvě žákovské skupiny. První
čtyři týmy ze skupiny jih a sever budou spolu systémem každý
s každým bojovat o titul přeborníka okresu, což se týká i našeho
družstva. Zbylá družstva budou ve druhé skupině dohrávat pouze
o umístění.

Tabulka – OP Jičín – Žáci, skupina sever
1. Sokol Stará Paka

12

8

2

2

30:19

26

2. L.Bělohrad

12

8

1

3

31:28

25

3. Železnice

12

7

1

4

32:18

22

4. Pecka

12

5

1

6

35:33

16

5. Valdice

12

3

5

4

28:24

14

6. Miletín

12

3

1

8

20:48

10

7. Libuň

12

2

1

9

23:29

7

Přípravka nás v nové sezóně překvapila nejvíce, a to hlavně svými výkony a bojovností. Opět se osvědčuje dlouhodobá práce
trenérského dua, Martina Macha a Aleše Rolfa. Nezbývá nám nic
jiného, než hráčům naší přípravky a trenérům popřát i do jarní
části sezóny mnoho úspěchů a také jim poděkovat za vzornou
podzimní reprezentaci Staropacké kopané.

Tabulka – OP Jičín - Přípravky
1. Kopidlno

10

9

1

0

42:5

28

2. Sokol Stará Paka

11

8

1

2

41:11

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10
11
11
11
10
11
11

7
6
6
2
2
2
1

1
3
2
1
1
0
0

2
2
3
8
7
9
10

30:9
37:10
46:20
17:47
15:49
21:29
7:76

25
22
21
20
7
7
6
3

Železnice
Sobotka
Žlunice
Libáň
Robousy
Staré Místo
Lužany

12

Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům Staropacké kopané
za jejich podporu při mistrovských zápasech všech kategorií.
Doufáme, že nám zachováte svoji přízeň i v jarních bojích
a podaří se nám společně historicky poprvé postoupit s “A”
mužstvem do 1. B-třídy Královehradeckého kraje! Na závěr
bychom chtěli Vás, všechny fanoušky a čtenáře Podhoranu,
s předstihem pozvat na “Sokolský ples”, který budeme pořádat
společně s oddílem stolního tenisu 18. února 2006 již tradičně
v sále restaurace Staropacké Sokolovny. Předem se na Vaši
návštěvu těšíme a do nového roku 2006 Vám přejeme zdraví,
pohodu a mnoho osobních úspěchů.
Za výbor oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka
Josef Dlabola ml. – sekretář oddílu

ZPRÁVY PRO MAMINKY S DĚTMI

Mateřské centrum Kapička
Jičín
Scházíme se v budově na zahradě MŠ J. Š. Kubína
(vchod vjezdem do MŠ)
Informace: 777 624 394, 777 151 704, 737 720 342,
mckapicka@quick.cz
Bankovní spojení: 174010559/0300; korespondence:
MC Kapička, Soudná 3, 506 01 Jičín

LISTOPAD 2005
PONDĚLÍ

Pravidelný program

9:30 - 10:30 hod. CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI (do 4 let, v
aerobik. sále ve 2. p. Sport. areálu, tel. 737 720 342)
9 – 11hod. semináře ke kurzu “JAK USPĚT NA TRHU PRÁCE”
– v budově kina
témata: 21.11. PRVNÍ KONTAKT S FIRMOU,
ŽIVOTOPIS, 28.11. VSTUPNÍ POHOVOR A OSOBNÍ PREZENTACE (info: 777 624 394)
* hlídání dětí - dle Montessori pedagogiky, v mateřském centru
(info: 777 655 106)
Přihlášky, cena: cena jednoho sem. 30 Kč, hlídání 20 Kč, min. počet
účastníků 4, přihlášky do pátku

ÚTERÝ

9 - 12 hod. TVŮRČÍ DÍLNIČKA (pro rodiče i děti,
info: 724 251 325)
22. 11. Pohybliví panáčci z kartonu
29. 11. Keramika- základy, jednoduché výrobky

STŘEDA

9 - 12 hod. HERNA PRO DĚTI (od 18. měsíců,
info.: 737 720 342)
tel.: +420 493 760 711, fax: +420 493 760 719
E-mail: fitos@fitos.cz, URL: www.fitos.cz

tiskárna

STARÁ PAKA
ofset do formátu B2
Y
sítotisk
do formátu B1
R
U
BRO
formátu B1
výsek
do
KY
LETÁ Y
plnobarevná
kopírka A3
KÁT
NY oboustranná laminace A3, A
I
A2
V
PLA
KO
IL
Í TIS
T
tisk
èárových
kódù
N
N
LAM MERKA
termotransfer
REK
BNÝ
samolepky na kotouèi
DRO
kartoná

ČTVRTEK

9:30 - 10:30 hod. MUZICÍROVÁNÍ PRO NEJMENŠÍ (zpěv,
tanec, info: 724 251 325)
18:00 - 19:30 hod. ČTVRTEČNÍ VEČERY S BŘIŠNÍM TANCEM
(info: Eva 608 156 691)

PÁTEK
25. 11. HERNA PRO NEJMENŠÍ (cca do 18 měsíců)
beseda o - pomůckách pro kojící matky s firmou Medela
- od 9,30 hod

Nabídka služeb

Pedagogicko–psychologické poradenství – Mgr. Ivana Krabcová
– 608 527 605
Sociálně–právní poradenství – Mgr. Věra Sajdlová – 493 520 427,
724 251 325
Rekondiční a sportovní masáže každou St nebo dle objednání na
605 185 517 Denisa
Knihovnička odborné literatury pro rodiče
Využívání počítače a internetu úterý - pátek v provozní době centra
- NOVINKA

Nepravidelné akce

Sobota - 26. 11. Adventní setkání – Mateřské centrum
16.00 – 18.30 hod.Výroba adventních věnců a vánoční
výzdoby, pohoštění (s sebou slaměné základy na věnce, 4
stejné svíčky)

Profesní diagnostika získáte informace o svých
předpokladech ve vztahu k profesní orentaci
a uplatnění na trhu práce, 3 hod. test na PC
ZDARMA – PŘIHLAŠTE SE
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