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SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

Oslavy 650 let první písemné zmínky o obci Stará Paka
Vážení rodáci, hosté, sousedé, pátelé
a prost všichni pítomní,
vítám Vás všechny v dnešní slavnostní den, kdy si pipomínáme
650 let od 1. písemné zmínky o založení obce Staré Paky.
Na dnešní oslavu pijali pozvání hejtman Královéhradeckého
kraje Ing. Pavel Bradík, pod jehož záštitou se celá oslava koná,
námstek pana hejtmana Petr Kuík, starostové sousedních obcí
– Hana Štrbová, Mgr. Josef Cogan, Adolf Sacher.
Vítám Vás všechny zde ve Staré Pace, protože a Vás na
Vaší pouti život zavane kamkoliv, do jiného msta, místa i
svtadílu, nkde jste zaínali. Zde jste se narodili, pohlédli na
svt, dlali první kroky.
Mnohým našim spoluobanm nebylo v minulosti dopáno
splnit jejich bezmezná pání navštívit rodnou obec, pípadn spoinout v rodné zemi. Jedna z podob dnešní svobody - cestování
- lovku otevírá oi. Lidé vidí vci, které jim pomáhají získávat
zkušenosti i poznatky, kladn ovlivují jejich vzdlání. Rodišt
však zstává pro vtšinu z nás tím místem, kam se s pokorou,
úctou a láskou vracíme.
My jsme se vrátili sem k nám do Staré Paky v našem Královéhradeckém kraji.
Samotnou historii djin Staré Paky pipomene ve svém
vystoupení pan PhDr. Konzal.
Já bych ráda pipomenula, že ve Staré Pace se narodilo, žilo
i zemelo spousta známých, nkdy bohužel i pozapomenutých
osobností.
Od rychtá a starost, o kterých se dochovaly zmínky
v kronice a kteí provázeli obec celou její historií - zmíním jména:
první rychtá Vít Fejfar a Josef Strejek, dále starostové Václav
Adam, Václav Vrabec, Josef Ježek, Josef Soukup, Jindich Ježek,
MUDr. Josef Brož, František Pila, Ferdinand Erben, Emanuel
Opoenský, pan Šrebr, Housa, Mencl, Pánek, Šulc, Vancl, Tulka,
po generaci starost, kterých jsem již pamtníkem - pan Konopá, Fišera, Hradecký a tento pehled koní mým jménem.
Dále jsou to významné osobnosti slavných rod Suchard,
Hartl, Pila. Obdiv, vzpomínka a podkování patí i všem lidem, kteí položili svoje životy a podíleli se svou inností pi
osvobozování naší vlasti v 1., 2. i 3. odboji a jejich jména se na
nás dívají z pomník roztroušených v naší obci.
Dnešní obec se 2 000 obyvateli se mže pyšnit pknou
školkou a školou s pilehlým sportovním areálem a pochlubit se
nkolika kulturními památkami.
Psobí zde též rzné spolky a spol. organizace. Mezi historicky nejstarší bezesporu patí SDH a Sokol. K zapojení co
nejvtšího potu našich oban do kulturního a spoleenského
života a pedevším zapojení naší mládeže do života obce pispívají jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka, eský svaz
vela, Spoleenství zdravotn postižených, Sportem proti
bariérám-eský ráj.
Daí se u nás v podnikání více než tyiceti právnickým
a fyzickým osobám.
Milí pátelé,
máme právo být pyšni na své pedky a dodnes se od nich
mžeme leccos nauit. Mžeme být šastni, že práv my, naše
generace mže slavit toto krásné výroí.
Pejme si proto všichni spolen, aby naše obec jenom
vzkvétala, aby tu vždy vládly láska, pohoda, radost a sousedské
pátelství.
Dkuji touto cestou všem sponzorm, kteí njakým zpsobem podpoili naši oslavu, a všem, kteí strávili svj volný as
ve prospch této akce.
Vám všem dkuji za to, že jste k nám pišli spolen s námi
oslavit toto výroí.

Peji Vám všem co nejpíjemnji prožité chvíle u nás ve Staré
Pace. Pro dnešní slavnostní den jsme požádali pana Mgr. Kalitu
o posvcení praporu a znaku obce Stará Paka a také restaurovaného zvonu. V krátkosti nyní pipomenu historii tchto symbol.
Pi kácení stromu v Karlov byl objeven zvonek, který byl
do tohoto stromu vrostlý. Naši pedci ho odlili v roce 1792 a je
zasvcen svatému Mikuláši. Zvon doprovází lovka v celé jeho
historii, patí k duchovnímu i kulturnímu ddictví národa i církve
a jeho posvcením se z neživé hmoty stává nástroj posvátný.
Proto jsme se rozhodli tento zvon opravit a znovu posvtit.
Dne 19. 12. 2002 se naše obec rozhodla využít práva daného
zákonem o obcích . 128/2000 Sb., §34 a) a požádala PS Parlamentu R o schválení a udlení znaku a praporu. PS parlamentu
R pak obci dne 5. 2. 2004 slavnostn udlila znak i prapor
obce. Heraldik pan Miroslav Hirsch vycházel pi tvorb návrh
z historických pramen, které se váží k naší obci. Jednak to bylo
peetidlo, geografická poloha, administrativní lenní a barvy
rod Naeradic a Markvartic, které stály u zrodu naší obce.
Znak obce tvoí zlatý štít, na kterém je modrý hrot sahající k
hlav štítu, na tomto hrotu je do kruhu položeno 6 stíbrných faset
(jako ástí obce), uprosted kruhu faset je zlatý lipový strom.
Prapor obce je ásten odvozen od znaku obce a doplnn
o geografické položení - tvoí ti vodorovné pruhy, modrý, bílý
a modrý. V horním rohu je žlutá vykoenná lípa.
Poté již bylo slovo pedáno slovo Mgr. Kalitovi a historii Staré Paky piblížil PhDr. Václav Konzal. Pak následoval program,
který jsme pro Vás pipravili s komentátorem p. Šulcem.
S páním krásných prázdnin a píjemného prožití dovolené
se na shledání v záí tší Vaše starostka
Vra Hlostová

Obecní úad dkuje
Za vzornou a bezchybnou pípravu tchto oslav místostarostovi
Jiímu Knapovi a celému pípravnému výboru, který se nkolikrát
sešel ve složení – Jií Knap, Štefan Válek, Ing. Zdenk Fidranský,
Mgr. Pavel Antoš, Olda Vrabec, Hana Hylmarová, Mgr. Milan Pospíšil a Vra Hlostová, aby pipravil program oslav.
Obrovská pochvala patí Masarykov základní škole, která svým
programem pispla k presentaci obce a všem dtem, které se pímo
na programu podílely.
Jedniku s hvzdikou zaslouží SŠGS pod vedením editele Mgr.
Pospíšila, která pipravila oberstvení ve stáncích.
Zvláštní uznání a zárove omluva patí pveckému sboru pi
Gymnáziu Nová Paka pod vedením Mgr. Aleny Lelkové, který nebyl
uveden v programu oslav.
Díky všem sponzorm, kteí pispli jakoukoliv ástkou nebo
jiným darem a jsou to:
Hlavní sponzor - Krajský úad Královéhradeckého kraje, dále
Vekra, spol.s r.o., Avasta s.r.o., Zea + spol. s r.o., PharmDr. Hana
Porubská, Obis spol s r.o., Trix s.r.o., BBK v.o.s., Penzion a restaurace Staropacká sokolovna, Pivovar Nová Paka a.s., Signa pumpy
spol s r.o., Autoškola u Pták, Stavos - Fr. Šilhán, ZPK s.r.o., Fitos
tiskárna s.r.o., SŠGS Nová Paka, Pila Wolf a syn s.r.o., Jezdecké a
kynologické sdružení Stará Paka, Jaroslav Pila - Staving, Drogerie
Eva Vanclová, Tepas s.r.o., Zámenictví Jií Kovaík, Agrochov a.s.,
Sklep Art s.r.o., Auto moto museum Nová Paka, Jií Špína, Betona
- Jií Novák, Hospdka “Na Lajn”, Wingames s.r.o., Dastra montáže
spol.s r.o., Advokátní kancelá - JUDr. Hana Potková, Kobit spol. s
r.o., Kamenictví - Roman Kraus, Zahradnictví - Libor Doubek, cyklistický oddíl pi TJ Sokol St. Paka, Ladislav Frýba, Na a Pelikánová
a Mgr. Eva Klouková.

Vra Hlostová, starosta

3

SPORTOVNÍ DEN – 31. 5. 2008
Sportovní den ve Staré Pace probhl následující sobotu po
hlavních oslavách 650 let od první písemné zmínky o obci Stará Paka od ranních hodin ve víceúelovém sportovním areálu
“Sokolák” a v odpoledních hodinách pokraoval na fotbalovém
stadionu. O úvod dne se postaral moderátor Ladislav Frýba a
krátký zahajovací projev pednesl místostarosta obce pan Jií
Knap. Vystoupení žáky Masarykovy základní školy, mažoretky
a ukázka aerobiku odstartovala vlastní soutže na jednotlivých
hištích. Ukázkovou hodinu pípravy tenisových elév pedvedla na antukovém tenisovém kurtu pí. Marta Rosenbergová. Na
hišti na plážový volejbal probhl turnaj 4 mužstev. Úastnila
se 4-lenná družstva, v jejichž stedu musela být vždy alespo
1 žena i dívka. Na universálním kurtu s umlým povrchem probhla krátká ukázka v nohejbalu trojic. V jedné z trojic nastoupili
místostarosta obce, pedseda TJ Sokol a fotbalový internacionál,
kteí hráli proti mnohem mladšímu soupei, avšak byli mu více
než rovnocenným soupeem. Hišt pro malou kopanou s umlým trávníkem 3. generace bylo nejvytíženjší. Po ukázce malé
kopané nejmladších žák nastoupila ke svému turnaji 4 družstva
muž. Tito pojali nkterá utkání více než prestižn, a tak se od
jejich kopaek obas i blýskalo. Celé sportovní dopoledne bylo
obohaceno o doplkové akce. Jednak jízdou na živém koni, kterých Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka dodalo celkem
9. lenové TJ Sokol Stará Paka pod vedením Jaroslava Nypla
pipravili pro “odvážné” jízdu na šikmém lan v horolezeckém
úvazu. Ani jedna z tchto atrakcí si nemohla stžovat na nedostatek zájemc, spíše naopak. Ped oekávanou akcí probhlo ješt
jednou vystoupení žáky základní školy. V 11.oo hodin “pišla z
nebe” asi nejoekávanjší atrakce, kterou byl seskok dvou parašutist z Aeroklubu Nové Msto nad Metují. Pestože foukal vítr,
seskok z výšky 1000 a 1200 m se podail na výbornou i díky profesionálnímu pístupu, a tak parašutisté pistáli na pedem domluveném míst, tj. na louce nad areálem. Právem jim patil obdiv
a potlesk všech pítomných. Dopoledne probhlo ve sportovním
duchu za velmi teplého až letního poasí bez vážných úraz (až
na jeden naražený nos od fotbalového míe). Organizan vše
klapalo dobe pod vedením len TJ Sokol Stará Paka, kterým
je teba tímto podkovat (Milan Pospíšil, Jií Knap, Bohuslav
Nýdrle, moderátor Ladislav Frýba, oberstvení zajistili lenové
fotbalového oddílu, dík patí i bdlosti pítomné zdravotnice Nadi
Pelikánové). Možná pvodní pedstavou poadatel byla trochu
vyšší úast hlavn dosplých a “pespolních”, ale jist k tomu
pisplo i velké horko, které ne každému svdí. Pesto všichni
pítomní a zúastnní odcházeli z areálu spokojeni a již se tšili
na odpolední pokraování.
Sportovní den pokraoval na fotbalovém stadionu ve 14.00
hodin mistrovským utkáním v krajské 1.A tíd dorostu. Soupe
z Lovic byl tentokrát nad síly našeho mužstva, pesto nelze upít
našim hrám snahu. Pestávka mezi tímto utkáním a oekávaným derby zápasem mezi veterány “doleáci – hoeáci” (hrái
nad 30 let) byla vyplnna ukázkou modelá. Nad fotbalovým
hištm létaly rádiem ízené modely letadel, které pedvádli
místní nadšenci pod vedením pana Josefa Dubce. Tito modelái absolvovali dopolední soutž, a tak i jim patí podkování
za ochotu, že pedvedli své umní v ovládání tchto pkných
letadel.
V 16.30 hod vypukl oekávaný zápas internacionál Staré
Paky pod vedením bývalého dlouholetého rozhodího pana Jana
Šulce. Výkon tchto fotbalist musíme nazvat “odvážným” nejen
z hlediska vkového (nastoupili zralí tyicátníci, pádesátníci , ale
i dva pes šedesát – na jedné stran Milan Pospíšil – pedseda TJ
Sokol a na stran druhé Jií Pospíšil (64 let!). Druhý jmenovaný
vážil cestu k tomuto prestižnímu utkání až z Liberce, a jak nám
ekl po zápase, nikterak toho nelitoval, naopak byl rád, že se
mohl setkat s bývalými spoluhrái a dobrými páteli staropacké
kopané). Odvaha byla myšlena hlavn z hlediska klimatických
podmínek, kdy poasí spíše pálo vodním sportm a opalování,
než hbitému pohybu po fotbalovém trávníku. Rovnž poet

hrá, kteí se k utkání sešli, nedovoloval pípadné stídání
a utkání se odehrálo v pátelském pojetí a konený výsledek
4:1 pro “doleáky” není až tak podstatný. Dležité je to, že se
sešla “stará” parta fotbalist, která v minulé dob reprezentovala Starou Paku v rzných soutžích a na trávníku pedvedla,
že fotbal ješt nezapomnla hrát i pes pokroilý vk. V obou
týmech se pedstavili: Miroslav Martínek, Pavel Palm, Oldich
Vrabec, Jií Knap, Milan Vrabec , Jaroslav Bark, Jií Pospíšil,
Miroslav Pfefr, Václav Horák, Jaroslav Sedláek, Pavel Machát
(na fotografii v tmavých dresech Doleák), dále Josef Kluák,
Jaroslav Entner ml., Petr Rychtera, Eduard Bark, Jaroslav Urban, Miroslav Rulík, František Lhota, Karel Rucz ml., Jaroslav
Pospíšil, Milan Pospíšil, Zdenk Mizera (na snímku ve svtlých
dresech Hoeák).
A tak možná nebyly ani na správném míst , ani ve správný
as nkteré “vtipné” výroky moderátora utkání, nebo chyby,
které se bhem utkání objevily, pramenily skuten spíše
z velkého vedra a únavy, než z pípadného neumní. Zejm i na
moderátora dolehly palivé paprsky slunce. A tak utkání probhlo
bez jakýchkoli zranní a za pítomnosti dobré divácké kulisy.
Závr sportovního dne probhl v pátelském posezení a pes
poátení drobné technické potíže k poslechu a tanci zahrála
novopacká skupina “Vestoje”. Oberstvení bylo zajištno ve
stánku Richterových a pojízdném stánku pivovaru Nová Paka,
který obsluhovali lenové fotbalového oddílu.
Celý sportovní den mžeme hodnotit kladn, protože se
vydailo jak poasí, tak i všechny naplánované soutže a doprovodné akce. Kdo chtl, ten si program našel, kdo si chtl
zasportovat, ml k tomu píležitost po celý den. Ješt jednou dík
všem organizátorm, kteí se na celkových oslavách 650 let od
první písemné zmínky ve Staré Pace podíleli.
Ze dn oslav bude vyhotoveno CD s fotografiemi zachycujícími hlavní dní z obou dvou dn. Zájemci o tento dokument
si jej budou moci zakoupit v místní knihovn nebo na Obecním
úad ve Staré Pace.
Jií Knap
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USNESENÍ
Z 14. veejného zasedání ZO konaného dne 19. 6. 2008
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 14. veejného zasedání ZO vetn doplnní programu o: rozšíení bod:
7b) na: I. Nájemní smlouva – Úad pro zastupování státu ve vcech majetkových pozemek . 70 o výme 18 m2 v k.ú. Karlov.
II. Bezúplatný pevod pozemk p.. 775, 764, 763/1 v k.ú. Ústí
a pozemku parc. .1010/62 v k.ú. Stará Paka z Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových.
Dále o žádost Masarykovy ZŠ o dotaci ve výši 60 000,- K a
15 000,- K a informaci o zvýšení ceny stravného – zaazeno
ped bod rzné.
Dále o revokaci usnesení z 10. VZ – zastupitelstvo obce schvaluje: bod 8 a bod 9 ped bod 5)
Dále revokaci usnesení z 13. VZ – zastupitelstvo obce schvaluje:
bod 12 ped pod 5)
2) Návrhovou komisi ve složení p. Ladislav Frýba a
Mgr. Ivona Hykyšová
3) Ovovatele zápisu p. Ing. erveného
4) Prodej pozemk p.. 36 o výme 939 m2 a p.. 37 o výme
111 m2 oba v k.ú. Karlov u Roškopova manželm Jandovým za
odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2008
5) Prodej pozemku p.. 445 o výme 1550 m2 v k.ú. Brdo
manželm Mühlovým za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2008
6) Prodej nebytové jednotky . 237/3 o podlahové výme
177,64 m2 + spoluvlastnický podíl 17764/59978 na spolených
ástech budovy + spoluvlastnický podíl 17764/59978 na st.
pozemku 189/4 v k. ú. Stará Paka panu Martinovi Ježkovi za
580 000,- K.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2008
7) Prodej bytové jednotky . 184/5 o podlahové výme
97,19 m2 + spoluvlastnický podíl na spolených ástech budovy 9719/52475 + spoluvlastnický podíl 9719/52475 na st.
pozemku 201/2 v k.ú. Stará Paka panu Zdekovi Pavláskovi za
580 000,- K.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2008
8) Uzavení nájemní smlouvy na byt . 183/6 v k.ú. Stará Paka
mezi Obcí Stará Paka a paní Irenou Hararikovou.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
9) Pronájem pozemku st. . 70 o výme 18 m2 v k.ú. Karlov
mezi Úadem pro zastupování státu ve vcech majetkových a
Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2008
10) Bezúplatný pevod pozemk parc. . 775, 764, 763/1 v k.ú.
Ústí u Staré Paky a pozemku parc.  1010/62 v k.ú. Stará Paka
z Úadu pro zastupování státu ve vcech majetkových.
Zodpovídá: starosta
Termín: prbžn
11) Smlouvu o obstarání vci mezi realitní kanceláí Groh,
Nová Paka a Obcí Stará Paka na zajištní potebné innosti
s nabídkou, zajištním zájemce a prodejem bytových jednotek .
184/4 + spoluvlastnický podíl na spol. ástech budovy a st. parcele p.. 201/2 a 184/6 + spoluvlastnický podíl na spol. ástech
budovy a st. parcele p.. 201/2 a nebytové jednotky . 237/4 +
spoluvlastnický podíl na spol. ástech budovy a spol. podíl na
st. parcele p. 189/4 vše v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
12) Dlouhodobý rozpotový výhled obce Stará Paka na rok
2009 – 2011.
Zodpovídá: starosta, hl. úetní
Termín: okamžit
13) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Stavos, p. Šil-

hán Stará Paka na stavební úpravy bytu . 183/6 v k.ú. St. Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
14) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Janem Pibylem
na zhotovení projektové dokumentace pro územní souhlas a
k realizaci stavby na akci “Kanalizaní pípojky v ulicích Jaromíra Brože a U Splavu Stará Paka”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
15) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Janem Pibylem
na zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí,
ke stavebnímu povolení a k realizaci stavby na akci “Vodovod
Roškopov – severovýchod”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
16) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ,
s.r.o. Kumburský Újezd 24 na opravu komunikace v Ústí u Staré
Paky l. ást – plocha 1.297 m2 – dr.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
17) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou NADOZ,
s.r.o. Kumburský Újezd 24 na opravu komunikace v Ústí u Staré
Paky 2. ást – asfaltová plocha 475,5 m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
18) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Jiím Kynlem na
restaurování kamenného kíže v k.ú. Karlov u Roškopova.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
19) Mandátní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. Oldichem
Makovikou pi zajištní pípravy investice, územního a stavebního ízení, výbrového ízení, zpracování žádosti o státní
podporu a kontroly tech. provedení stavby “Vodovod Roškopov
– doplnní vodovodního ádu”.
Zodpovídá: hl. úetní
Termín: 30. 6. 2008
20) Dodatek . 2 ke smlouv . 4/III/07 z 21. 3. 2007 o poskytnutí píspvku rozpotu obce Stará Paka mezi obcí Stará Paka a
VP Net, s.r.o.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2008
21) Mimoádnou dotaci pro Masarykovu ZŠ Stará Paka na
poízení serveru pro provoz uebny výpoetní techniky ve výši
60 000,- K.
Zodpovídá: starosta, hl. úetní
Termín: 30. 6. 2008
22) Mimoádnou dotaci pro Masarykovu ZŠ Stará Paka na
mezinárodní spolupráci ve výši 15 000,- K.
Zodpovídá: starosta, hl. úetní
Termín: 30. 6. 2008
23) Píspvek ve výši 12 121,- K dobrovolnému svazku obcí
Novopacko na realizaci akce “Dtské hišt na Brd”.
Zodpovídá: starosta, hl. úetní
Termín: 30. 6. 2008
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo:
1) Závrený úet obce Stará Paka za rok 2007 a schválilo
ho s vyjádením souhlasu s celoroním hospodaením, a to bez
výhrad.
Zastupitelstvo obce bere na vdomí:
1) Kontrolu usnesení z 13. VZ
2) Zprávu o výsledku pezkoumání hospodaení obce Stará
Paka.
3) Informaci Masarykovy ZŠ o úprav cen obd od 1. záí
2008.
4) Informaci p. místostarosty o výhledu na obnovu a výmnu
dalších autobusových zastávek z financí Lázeského mikroregionu a se spoluúastí obce Stará Paka.
5) Informaci p. místostarosty o problému pemístní autobusové zastávky ped kižovatkou k nádraží a vyjádení souhlasu
zainteresovaných institucí s podmínkou zajištní bezpenosti
vystupujících z autobusu – vybudování tzv. “zálivu”, což obec
není momentáln schopna realizovat.
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6) Informaci p. Ing. erveného o možnostech zízení obecního
rozhlasu z dotací Lázeského mikroregionu.
7) Pipomínku pana Ing. erveného o sekání trávy v Roškopov a pozvánku na oslavy 630. let od prvních záznam o obci
Roškopov.
8) Doplující informaci p. místostarosty o místním rozhlasu.
9) Informaci p. Frýby o potebnosti instalace záchytné sít
nad plot u tenisového kurtu na hišti “Sokolák” a dále provedení
nátru stechy na klubovn na “Sokoláku”.
10) Pipomínku p. Kohúta a Válka o bezohlednosti majitel
ps a návrh pana Válka na zvýšení poplatku ze ps.
11) Pipomínku pana Válka o nebezpeí úrazu v ul. Jar. Brože
– neudržovaný septik.
12) Návrh pana Válka na udlení estného obanství panu
Jiímu Rybovi.
13) Pipomínku paní Suchardové k místu pemístní autobusové
zastávky a vysvtlení p. Ing. erveným.
14) Dotaz p. Suchardy k možnostem zízení dtského hišt
v Roškopov a návrh místa na jeho umístní.
15) Pipomínku p. Krejího k pozemku p. Maliny a innosti
istiky odpadních vod.
16) Dotaz paní Tomešové k možnosti opravy cesty k p. 36
v Roškopov.
17) Dotaz pana Tomeše k sekání trávy na obecních pozemcích
na bezích v Roškopov.
18) Dotaz paní Leškovské na opravu cesty k p. 1, 6, 9 v Roškopov.
19) Dotaz pana Kíže na umístní kontejner na odpad v Roškopov a odpov pana místostarosty.
Zastupitelstvo obce ruší:
1) usnesení z 10. VZ zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2007
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 10)prodej bytové jednotky .
184/5 ve Staré Pace o výme 97,19 m2 + spoluvlastnický podíl
na spolených ástech budovy 9719/52475 + spoluvlastnický
podíl 9719/52475 na pozemku st. p. 201/2 paní Gizele Karasové
za 580 000,- K.
Zodpovídá: ZO
Termín: okamžit
2) usnesení z 10. VZ zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2007
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 4) – ást: Po uplynutí lhty
1 roku od pevzetí nabídky lze tyto byty nabídnout za 100 %
tržní ceny tetím osobám.
Zodpovídá: ZO
Termín: okamžit
3) usnesení z 13. VZ zastupitelstva obce ze dne 24. 4. 2008
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 12) Prodej nebytové jednotky
. 237/3 o podlahové výme 112,11 m2 a spoluvlastnický podíl
19156/61370 na spolených ástech budovy a spoluvlastnický
podíl 19156/61370 na pozemku stp. . 189/4 v k.ú. Stará Paka
Martinovi Ježkovi a Katein Vanclové za 650 000,- K
Zodpovídá: ZO
Termín: okamžit
4) usnesení z 10. VZ zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2007
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 8) prodej bytové jednotky .
184/4 ve Staré Pace o výme 73,61 m2 + spoluvlastnický podíl na
spolených ástech budovy 7361/52475 + spoluvlastnický podíl
na pozemku st. p. 201/2 7361/52475 slen Jiin Kárászové za
399 000,- K
Zodpovídá: ZO
Termín: okamžit
5) usnesení z 10. VZ zastupitelstva obce ze dne 15. 11. 2007
zastupitelstvo obce schvaluje, bod 9) prodej bytové jednotky
. 184/6 ve Staré Pace o výme 103,06 m2 + spoluvlastnický
podíl na spolených ástech budovy 10306/52475 + spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 201/2 10306/52475 paní Margit
Balogové za 437 000,- K.
Zodpovídá: ZO
Termín: okamžit
Usnesení schváleno 7 pítomnými leny ZO Stará Paka

SJEZD RODÁK BRDA
17. kvtna 2008 se uskutenil sjezd
rodák Brda a jejich pátel v kulturním
dom na Brd. Tento den se opravdu
vydail, protože bylo hezké slunené poasí. Do 11 hodin se sešlo kolem padesáti host, kteí si zavzpomínali na dobu
prožitou na Brd a vyprávli ostatním své
vzpomínky. Též si sdlovali své zážitky
za dobu, co se nevidli od posledního setkání na Brd. O píjemný prbh sjezdu
se zasloužili lenové výboru pan H. Šmejc
a pan M. Voboil. Velký dík také patí
kuchakám J. Wagenechtové, Z. Múhlové a M. Dytrychové, které se postaraly
o chutné oberstvení. Podle zájmu všech
zúastnných a jejich blízkých se všem
na Brd líbilo. Už se všichni tší na další
setkání na Brd.
Bohuše Prchlíková

INZERCE
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VÍTÁNÍ OBÁNK

V sobotu 3. 5. 2008 jsme v zasedací síni obecního úadu ve Staré
Pace pivítali nové obánky. Tentokrát se na miminka pišlo podívat
mnoho píbuzných a atmosféra byla
velice píjemná. Po úvodním slovu
paní starostky Hlostové pedstavila dti pí. Gardianová, zazpívaly
a zarecitovaly dti z Masarykovy
základní školy ve Staré Pace pod
vedením pí. u. Jírové a na závr
jsme si všichni spolen pipili na
zdraví a štstí všem zúastnným.
Maminky obdržely kvtinu, tatínkové deníek dítte pro zapisování dtských pokrok a miminka
si odnášela plyšový batoh. Pan
Pokorný vše peliv fotograficky
zdokumentoval. Bylo krásné trávit
sobotní dopoledne v takové milé
spolenosti.
Pivítaná miminka:

Martin Macháek,
Radovan Glos,
Nela Hollmanová,
Ondej Zmatlík,
Bára Patoková,
Barbora Stoklasová.
Hana Hylmarová
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KNIHOVNA
Práv uplynulý tvrtrok probhl i v knihovn ve znamení píprav na oslavy a samotných oslav.
19. kvtna se uskutenila vernisáž
výstavy sklenných plastik staropackého rodáka Jiího Ryby. Pan
Ryba letos oslaví 70 let, ale na tento
vk vbec nevypadá! Pi instalaci
výstavy nosil svá díla jako by byla
z papíru, pitom masiv umlecky
opracovaného skla byl tžký “jako
pes.” Krásné sklenné artefakty
rozsvítily celou roubenku a pkn
se vyjímaly ped sklennou výplní oken. Byla to opravdu velká
krása a obdivem nešetil žádný návštvník. K vidní byly nejen
velké pedmty, ale i drobné šperky na krk v podob jednotlivých
znamení zvrokruhu. Paní starostka i já jsme po výstav každá
svj šperk dostaly – moc dkujeme.
KLUB PÁTEL STARÝ PAKY
A OSLAVY V OBCI
"Klub pátel Starý Paky” (KPSP), založený v roce 2000 staropackými rodáky, jejich píbuznými a dalšími píznivci, pispl
k oslavám 650. výroí od první písemné zmínky
o obci dvma speciálními akcemi. První z nich byla
výstava historických pohlednic Staré Paky, které ze
svých sbírek zapjili David Tomáš a Josef Vích.
Výstava se uskutenila v prostoru místní knihovny,
kde lenové Klubu v sobotu 24. kvtna pekvapeným
staropaákm nabídli ke koupi originální suvenýr Staropacký ležák. Pivo, které nechal KPSP uvait dle
dochované historické receptury a které neslo originální rukopis sládka Petra Malého z 1. Obnoveného
pivovaru v Tebechovicích pod Orebem, bylo k mání
za 50,- K. Každá z lahví tohoto zlatavého moku byla
na etiket speciáln íslována. Veer ped Hospdkou
na Lajn probhla dražba posledních deseti lahví Staropackého ležáku, piemž dražené exempláe byly navíc opateny originální
peetí. Lahev s íslem 10 byla vnována paní starostce Ve Hlostové, resp. obecnímu úadu. Zbylých 9 lahví se pak tšilo znanému zájmu veejnosti a hlavn dražitel, kteí lanili po cenném suvenýru. Výtžek z prodeje i dražby následn Klub pátel Starý
Paky vnoval místní knihovn. Knihovna obdržela 2000 K, které posílí rozpoet na nákup knih.
David Tomáš
V den oslav 650 let od první písemné
zmínky o obci Stará Paka byla knihovna od
rána doslova zaplavena návštvníky. Vedle
již zmínných sklenných plastik a pohled byly k dispozici staré obecní kroniky,
zájemci mohli shlédnout zapjené video
z historie staropackého fotbalu (pjila
Saša Kracíková), staré fotografie p. Šimnka, p. Jiráska a p. Svobody. Návštvníci
mli možnost zakoupit mnoho propaganího materiálu o Staré Pace. Myslím si,
že vtšina odcházejících byla spokojena,
skoro celý den nám pálo i poasí, takže
snad mohu konstatovat, že oslavy probhly v pátelském duchu. Sešlo se tu mnoho
spolužák, kamarád i známých, kteí
spolen vzpomínali na staré asy.
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Na oslavy navázala v knihovn výstava Jak se žilo v minulém století. Hlavn mladé generaci mla piblížit nelehký život našich
babiek a ddek. K vidní zde bylo mnoho pedmt denní poteby, nástroje k obdlávání obilí, ale také vyšívané halenky, povleení na postele, originální punochy od Bati a mnoho dalších vcí. Dkuji za velkou pomoc Kristýn Šolcové a Ev Kloukové,
které výstavu spolen nainstalovaly a pipravily.

Po oslavách se knihovna pomalu vrátila k bžnému provozu a dalším akcím.

SPOLENÉ DOPOLEDNE S DTMI Z MŠ
Dti z Beruškové tídy strávily jedno celé dopoledne 12. 6. v knihovn. Paní uitelky Typltová a Ptáková si pipravily pro dti
soutže a rzné zapeklitosti, to vše na námt ervené karkulky. Dti pebíraly jako Popelky hrách, oku, fazole a korálky, venku
pod knihovnou se nechaly honit vlkem, sbíraly kvtiny podle barvy, vyplovaly kvíz a hlavn si užily trošku strachu pi plnní
úkolu – ve tm si dojít pro poklad k vlkovi na pdu. Všichni to zdárn zvládli a po dobrém obd, který absolvovali ve školce, se
odpolední spaní konalo v knihovn na pd. To se ješt nikomu nepodailo, aby na pd spal, dosud jsme vždy spali jen v dolním
pate. No byl to nevšední zážitek pro nás pro všechny. Po probuzení na dti ekal krásný dort, který upekla paní Macháková. Ale
i ostatní maminky nás zásobily dobrotami. Vte mi, že to byl píjemn prožitý den nejen pro ty mrousky.
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PASOVÁNÍ PRV ÁK
Ve stedu 18. 6. zaplnili prostory knihovny prváci.
Byli pozváni, aby pede všemi ukázali, co se v první tíd
nauili, zda již umí íst a mohou se tak stát samostatnými
tenái knihovny. Každý žáek si pipravil básniku a
krátký text ze své oblíbené knížky. Všem se to podailo,
nkdo etl úpln krásn, nkteí ješt trošku s písmenky
bojují. Dti musely také projít zkouškou – kvízem, jak znají
pohádkové postavy a pohádky vbec. Tak tady všichni
zabodovali!
Paní starostce Hlostové pipadl velký úkol, nové tenáe pasovat. Všechny dti po petení pasovací formule dostaly první prkazku tenáe, poukázku na jednoho nanuka
/sponzor potraviny MINIPO/, pexeso a další drobnosti.
Budu se tšit, až nové tenáe v knihovn uvítám.

ROZLOUENÍ S DEVÁ ÁKY
Poslední akcí ped prázdninami bylo slavnostní rozlouení se žáky 9. tídy. Toto
rozlouení se koná již nkolikátý rok a je dstojným zakonením školní docházky.
Po emotivním projevu paní starostky se ujali slova souasný i minulý editel školy
Mgr. Antoš a Mgr. Pasák, kteí mladým lidem popáli mnoho zdaru v jejich nových
psobištích. Následovalo pedání kvtiny a CD Z historie škol ve Staré Pace a celou
slavnost zakonila spolená fotografie. Tak hodn zdaru v dalším život, vítejte mezi
dospláky!

PRÁZDNINOVÝ
PROVOZ
V KNIHOVN
30. 6. – 11. 7. - OTEVENO
14. 7. – 25. 7. - DOVOLENÁ
28. 7. – 1. 8. - OTEVENO
4. 8. – 15. 8. - DOVOLENÁ
od 18. 8. - OTEVENO

Stránky z knihovny pipravila
Hana Hylmarová
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“Stará Paka, Nová Paka, to jsou dv Paky.
Já miluju svou panenku, ona m taky…”
zpívá se v jedné místní lidové písnice

Ani jsme nevdli, jak rychle se k ní dostaneme a že se
stane mottem naší práce na projektu “Krkonoše vnitní a
vnjší”. Ale pkn od zaátku. Jak to vlastn všechno bylo ?
Od 12. února se naše škola zapojila do projektu „Krkonoše
vnitní a vnjší“. 12. února totiž probhl úvodní instruktážní
seminá pro žáky 8. a 9. tíd, a to ve volitelných pedmtech
semináe pírodopisu, zempisu a informatiky. Milými paní
Kulichovou a slenou Knížkovou z Ekologického centra
SEVER se sídlem v Horním Maršov byl dtem vysvtlen cíl
tohoto projektu i postupné kroky, jak k nmu dospt. Od tohoto
dne dti zaaly hledat hlavn doma, ale i v knihovnách staré
fotografie zachycující místa, budovy i události na Novopacku.
Pan uitel Kaplan dal prostednictvím lánku v asopisu Achát
vdt o celé akci i novopacké veejnosti.
Bezen byl ve znamení dalšího sbírání starých fotomateriál.
A tady se ukázalo, že opravdu nejvíce starých snímk bude
z Nové a také Staré Paky. Vyskytly se i první problémy - ne
všechny snímky, by ze zajímavých míst, byly v žádoucí kvalit
a to vedlo k velkému tídní a možná trošku i zklamání nkterých
obzvláš pilných „sbratel“. Probhl také fotokurz ve Vrchlabí,
kde se dva zástupci z ad dtí nauili vše o správném fotografování. Pi nm nám zástupci Ekologického centra SEVER
pedali k zapjení 3 fotoaparáty. Pi semináích pírodopisu,
zempisu i informatiky o n byl velký zájem a probhla první
instruktáž k jejich používání. Paní uitelka Hykyšová informovala prostednictvím asopisu Podhoran o probíhajícím
projektu a požádala o pípadnou pomoc pi získávání material
i obany pilehlých obcí. Zástupce KRNAPu, pan Pivoka nám
pivezl zoner a my jsme si s ním domluvili schzku, na které
se podíval, jakým zpsobem poizujeme snímky vybraných
míst v Nové Pace podle starých fotografií, a upozornil nás na
pípadné chyby a nedostatky.
V dubnu probíhalo ve všech zainteresovaných semináích
- pírodopisu i zempisu fotografování vybraných míst. Nakupilo se nám pomrn dost snímk, protože snad všichni si chtli
vyzkoušet, jací jsou fotografové. Nkomu se dailo mén, ale
jsou mezi námi tací, kteí prost mají to správné fotografické
„oko“. Vyšel lánek o projektu v místním asopise Podhoran
(už o nm byla e), takže jsme s naptím ekali, jestli se zapojí
i širší veejnost. Pi fotografování dti projevovaly velkou dávku
odhodlanosti poídit ten nejlepší zábr, takže jsme je museli
maliko krotit, že auta se nemžou donekonena vyhýbat poskakujícím postavikám uprosted silnice, že do cizích zahrad
se bez svolení majitele neleze, že nevyfotografují-li rychlík
jedoucí pes viadukt te , pojede za chvíli další, atd.. Je jasné,
že jsme si s projektem užívali dost legrace. Dva vybraní žáci
se chystali na školení Zooner. Trochu pokulhává sbr starých
fotek, mli jsme ale „objednaného“ místního pana sbratele na
besedu, takže jsme mli velkou nadji, že nám své materiály
zapjí k oskenování.
V kvtnu jsme se zamili na pozvolné zpracovávání
nafocených materiál. 2 žáci absolvovali kurs „Zooner 9“,
kde byli informováni o zpsobech oezu, retuše, atd... Hlavní
zodpovdnost za zpracování te ležela na žácích ze semináe
informatiky. Stále se ale podílejí i oba semináe - pírodopisu
i zempisu. Pozvali jsme si do školy také místního sbratele

starých fotografiií Novopacka, pana Tomáše, který byl
opravdu studnicí skvlých materiál. Trošku problémy nám
dlalo pesné datování starých fotek, ale s tím jsme se zdaile
poprali.Tentýž den tu také byla na návštv paní Kulichová
z Ekologického centra SEVER. ekal nás další lánek do
místního tisku a to se moc hodilo, protože msto Nová Paka
slavilo kulaté výroí svého vzniku.
V ervnu jsme hlavn upravovali nafotografované materiály, kterých máme pomrn dost. A tšili se na prázdniny!
Msíc záí byl pro náš projekt dležitý, protože jsme
prezentovali své první výsledky. Naši žáci se peliv pipravili
a prezentace dopadla výborn. Bylo to hlavn díky Jirkovi
Jandovi a Lukášovi Fárovi, kteí prezentaci dali perfektn
dohromady. Výsledky naší práce doprovázela slovem Lenka
Krejová a na všetené dotazy z pléna vtipn odpovídal Michal Brádle. Doprovodné akce pi prezentaci pipravené ekologickým centrem SEVER nás pobavily a oživily celý prbh.
V záí jsme dále pokraovali v rovnání a vybírání starých
i nových snímk.
íjen s sebou pinesl milé pekvapení: na základ lánk
o projektu vyšlých v místních periodikách nás oslovil pan
Svoboda, který má pravý fotografický poklad - staré snímky
oskenované ze sklenných desek na CD nosie. Škoda jen, že
jsme to netušili dív! I tak jsme ale stihli poídit podle tchto
materiál pár zajímavých fotografií, hlavn z novopackého
námstí. Bylo to maliko nároné, protože poasí zaalo
„pituhovat“ a mrzly nám prsty. Chystali jsme se ale ješt
poídit pár fotografií „zasnžených“, protože i takové staré
pedlohy jsme získali. Píjemným osvžením byla i návštva
z ekologického centra Sever s prima hrami a aktivitami na
téma „hospodaení se zdroji v krajin v bhu generací“ a
„mých sedm div“.
Listopad se odvíjel ve znamení úprav fotografií. Trochu
nám dlalo starosti vybrat fotografii do soutže o nejlepší
snímek, ohlášenou již na záijové prezentaci. Zajímavých
i líbivých fotografií jsme mli víc, ale stále jsme hledali tu
nejpodaenjší, nejlegranjší, zkrátka nej-. U nás v Pace už
napadl sníh, a tak nás ješt ekala práce na tch již v íjnu
slíbených „zasnžených“ fotografiích. Snad nezapadneme!
V prosinci jsme se definitivn rozhodli, které z fotodvojic
a dokonce i fototrojic pedáme k posouzení. Nastala etapa
závreného rovnání, tídní a úprav vybraných snímk. Musíme íci, že nás nkteré i jímala nostalgie nad tmi fotografiemi, a starými, tak i novými. Nad starými snímky jsme se
zamýšleli nad tím, jaké máme opravdu pkné msto s takovou
bohatou historií, jací bájení lidé tu kdysi žili a ješt žijí. Nad
novými jsme vzpomínali na drobné píhody a veselé nehody,
které se u nkterých pi jejich poizování staly. V lednu také
chystáme malou prezentaci pro zástupce Nové i Staré Paky. A
se tomu nkdo brání, nebo ne, ob jsou spolu tolik provázáné
geograficky, historicky, lidmi, kteí tu spolu žijí, a koneckonc
i jménem!
Rozhodn na práci na tomto skvle pipraveném projektu
budeme dlouho vzpomínat a dkujeme Ekologickému centru
SEVER za pomoc pi jeho realizaci.
Mgr. Ivona Hykyšová
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UDÁLOSTI Z ROŠKOPOVA
A máme tu konec dalšího tvrtletí, dti ve školách dostaly
vysvdení a tší se na odpoinek o prázdninách.
Co se dlo v Roškopov v pedprázdninový as?
Nejvtší spoleenskou akcí byly oslavy konané 20. a 21.
ervna. lenové SDH a TJ Sokol Roškopov se spolenými silami
podíleli na pípravách a uskutenní tchto oslav:
630 LET OD PRVNÍCH ZÁZNAM O PVODU OBCE
95 LET OD VZNIKU TJ SOKOL
110 LET OD ZALOŽENÍ SBORU DOBROVOLNÝCH
HASI
Oslavy zaaly v pátek 20. ervna. V kulturním dom
v Roškopov pivítal starosta SDH Pavel ervený všechny pítomné, mezi nimi starostku obce Vru Hlostovou a starostu TJ
Sokol Jiího Suchardu st.
Po krátkém projevu byli jmenováni “Ctihodní obané”
Roškopova a obdarováni nádhernou devnou plaketou: Jaroslav Metelka, Jií Sucharda st. a Eduard Hradecký, kteí vzáptí
zasadili ped hasiskou zbrojnicí “Hasiskou lípu.” lenové
SDH Roškopov ped ní umístili tabulku s názvem lípy (plakety
a cedulky k lípám v Roškopov vyrobil vlastnorun p. Josef
Krejí). Na závr tohoto slavnostního pedveera vystelil Eduard
Hradecký nkolik ran z dla.
Nastal den D. První na programu v sobotu 21. ervna bylo
dtské dopoledne. Patronem soutží byl TJ Sokol Roškopov. Dti
si vyzkoušely své dovednosti pi stelb ze vzduchovek na ter,
skákaly v pytlích, šikovné dti se vyšplhaly pro dobroty a vcné
ceny na májku, házelo se míky do velké pusy šaška, lovily se
rybiky a snad každé dítko pokusilo své štstí v “kole štstí”,
kde se vytoily nádherné ceny. Kdo se nebál, svezl se na koních,
které vodili manželé Tomešovi.
Ani o oberstvení pro dti a dosplé nebylo po ránu nouze.
Ve stánku s párkem v rohlíku a koláky, které upekly Milena
Podzimková a paní Kadavá, se inila Hana Suchardová. Dosplým pomáhal ve stánku s pivem odhánt žíze Petr Tošovský.
Dv hodiny ubhly jako nic a na svoji slávu se zaali pipravovat lenové SDH Roškopov. Ve 12.30 byl sraz u kulturního
domu, odkud se odcházelo na seadišt prvodu, na kižovatku
smr Karlov.
V ele prvodu šli vlajkonoši se státní, hasiskou a sokolskou
vlajkou, za nimi zástupci Obecního úadu ve Staré Pace – pí.
starostka Hlostová a místostarosta Jií Knap, zástupce TJ Sokol
Roškopov Jií Sucharda st., zástupci SDH Roškopov – starosta
Pavel ervený, místostarosta Jan Podzimek st., za SDH Stará
Paka a OSH MS Jiín Karel Rail a organizátor prvodu Karel
Zuzánek. Dále pochodovaly mažoretky ze ZŠ Stará Paka doprovázeny hudbou, kterou zajistila kapela Táboranka z Lomnice nad
Popelkou. Následovali lenové SDH Roškopov, Stará Paka, Ústí
a Brdo. Za nimi byla tažena komi pana Rosenberka funkní historická runí stíkaka z Roškopova, další historickou stíkaku
ze Zboží vezl za naleštným traktorem Petr Fejfar z Ústí, ustrojený do nádherného dobového obleení. Hasiskou roškopovskou
motorku s píslušenstvím ml za svým traktrkem pipojenou
Ludk Urban. Prvod uzavírali obané a chalupái obce.
Pomalým tempem prošel prvod po roškopovské rovince a u
kulturního domu odboil vlevo podél Olešky a došel až na nov
upravené hišt. Po seazení ped tribunou zahrála Táboranka
státní hymnu. Starosta SDH Roškopov p. ervený opt všechny
pítomné pivítal a ješt jednou seznámil s programem oslav.
Paní starostka Hlostová obdržela slavnostní plaketu a následn
se ujala také slova. Následoval místostarosta p. Knap, jenž slavnostn pedal panu Railovi erpadlo, které vnovala firma Signa
pumpy Roškopov. S historií obce a organizací všechny pítomné
seznámil J. Sucharda st.
Dalším bodem programu bylo krásné vystoupení mažoretek

ze základní školy a ukázky výcviku ps z kynologického centra
ze Staré Paky.
Kolem 15. hodiny zaala samotná soutž v požárním sportu.
Za ženy se zúastnila dv družstva z Roškopova a jedno ze Staré
Paky. Za muže soutžila dv družstva z Roškopova, dv ze Staré
Paky, Brda a Ústí.
Nejprve se závodilo ve štafetách žen, kdy hned první družstvo – Roškopov I – bylo diskvalifikováno z dvodu upadnutí
špiky na kovovou ást pekážky a ke smle se tato špika rozpadla na dv ásti. Bohužel závodnice byly tak pekvapené, že
sice štafetu dobhly, ale ulomenou ást špiky nechaly ležet na
dráze. Po nezdaené štafet, ve které si parádn vedlo družstvo
Roškopov II, si alespo vynahradily hasiský útok, který se povedl na jedniku. V mužské štafet mli smlu závodníci z Ústí
a Brda, kteí nenastoupili poté ani k útoku.
Výsledky:
ženy – Roškopov II, Stará Paka, Roškopov I
Muži – Stará Paka I, Stará Paka II, Roškopov II, Roškopov I,
Ústí a Brdo
Pi oslavách nezahálely ani historické funkní stíkaky.
lenové sboru ze Zboží a Roškopova se po zapálení pedem
pipravené hranice v klidu pipravili na boj mezi sebou. Po
odstartování se podailo dopravit vodu z nádrže k ohni roškopovským hasim.
Po skonení hasiské ásti oslav se zábava pomalu zaala
pemísovat do kulturního domu, kde se opt pod patronací TJ
Sokol tanilo pi hudb Petra Fejfara.
Krátce po 22. hodin byl ped kulturním domem odpálen
krásný ohostroj, a kdo ješt nebyl po nároném dni znaven,
zstal až do plnoní tomboly. Všichni, kteí pispli dobrovolným vstupným, dostali slosovatelnou vstupenku, na kterou mohl
každý vyhrát jednu z pkných cen.
Podkování patí všem, kteí se podíleli na píprav a realizaci celých oslav - všem, kteí obsluhovali ve stáncích na hišti,
obsluze v kulturním dom a bájenému kuchai Jiímu Fejfarovi
z Myší díry, který se s Evou Jaklovou a Dagmar Wieserovou postarali o veerní oberstvení. Za ozvuení celého hišt nesmíme
zapomenout s díky na Pavla Suchardu z Olešnice.
Dále pak dkujeme za materiální a finanní podporu
firmám a osobám: Lohman a Rauscher Nová Paka, AD Typlt
Nová Paka, Obecní úad Stará Paka, Robotron Database Solution Praha, Obis Nová Paka, Paliva Bernat a.s. sklad Nová Paka,
restaurace Mája Nová Paka, K Mlník, Barvy-laky Vavrušovi
Nová Paka, Signy pumpy Roškopov, Elektro Doubek Nová Paka,
Doubravka Dlebová Štikov, Elektro Machek Nová Paka, PC
služby Štefan Lázn Blohrad, Zahradní technika Stuchlík Lázn
Blohrad, Betonárka Novák Nová Paka, Brslílek P. a Janda M.
Dvr Králové nad Labem, TOPA Žalský Stará Paka, VK Speed
Jiín, Jednota Nová Paka, Kobit Jiín, Keramika Knap Jiín,
Jatka Studenec, Ivana Sedláková Roškopov, Petr Samek Praha,
Milena Podzimková Roškopov.
Doufám, že jsem na nikoho nezapomnla, a pokud ano, vte,
že to nebylo úmyslné.
Nejen podle mého názoru se všechna dina, shánní, ježdní
i telefonování vyplatilo a sobota 21. ervna 2008 bude zapsána
do historie Roškopova.
A co nás eká o prázdninách? Hned 7. ervence poádá TJ
Sokol Roškopov pro dti i dosplé “prázdninový výlet.” SDH
Roškopov bude v ervenci poádat tradiní Hasiský víkend a
doufám, že nebude chybt ani tradiní nohejbalový “Pouový
turnaj.”
Všem tenám krásné prázdniny peje Andrea Zuzánková
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CVIENÍ S DTMI
Již druhým rokem vedu ve Staré Pace cviení s dtmi a
poádáme i rzné akce. 14. kvtna jsme pipravili pro dti
stopovanou v Zádušce. Úast byla hojná, dti hledaly papírky
a plnily úkoly. Procviili jsme si protiklady, pohádkové dvojice,
malování a na konci stopované nás ekal poklad, který ukrýval
sladkou odmnu.
V sobotu 17. 5. jsme se vydali do pohádkového lesa v Rovensku pod Troskami. Jelo nás 12 dosplých a 20 dtí. Takovou
úast jsem neekala! Po minulém roníku jsme byli zvdaví, co
nás eká. Na startu dti dostaly pamtní listy a sbíraly razítka u
pohádkových postav. Letos byl pohádkový les zamen na pohádku Kocour v botách. Rodie mli svými slovy dtem pohádku
vyprávt. Po cest jsme potkali kocoura, pana krále, arodje
atd. ekala na nás i jiná pohádková stvoení. Ve skalách mli
peklo erti, vidli jsme loupežníky, Macha a Šebestovou, králíky
z klobouku... S krásnými zážitky jsme vyrazili dom. Vrátili jsme
se až ve veerních hodinách. Doufám, že tchto akcí podnikneme
více. Peji všem krásné prázdniny a v záí zase nashledanou.
Romana Doubková

POŽÁRNÍ OCHRANA A OCHRANA OBYVATEL
Nastává doba zvýšeného nebezpeí požáru. Dobou zvýšeného nebezpeí požáru se rozumí:
1/ období mimoádných klimatických podmínek
2/ období sklizn a skladování pícnin, obilovin a slámy
V tomto období není dovoleno:
1/ kouení, rozdlávání nebo udržování oteveného ohn
na lesních pozemcích a do vzdálenosti 50 m od okraje lesního
pozemku
2/ rozdlávání a udržování oteveného ohn v pírodním
prostedí
3/ táboení na lesních pozemcích a ve volné pírod mimo
vyhrazené místo
4/ odhazování hoících nebo doutnajících pedmt na lesních pozemcích a ve volné pírod
5/ spalování odpad a dalších holavých látek na volném
prostranství, jakož i jejich hromadní v blízkosti lesních porost,
polí s obilovinami a pícninami
6/ vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích
Struný výtah z nové vyhlášky
Dne 1. ervence 2008 nabude úinnosti nová vyhláška . 23/
2008 Sb. O technických podmínkách požární ochrany staveb.
Jakých staveb se vyhláška týká
Vyhláška stanoví požadavky pro navrhování a provádní
nových staveb, tedy tch objekt, o kterých stavební úad pravomocn rozhodne v územním ízení, udlí jim územní souhlas
nebo k projektové dokumentaci získají souhlasné stanovisko
orgánu státního požárního dozoru po nabytí úinnosti této vyhlášky, tedy po 1. 7. 2008.

Co vyhláška mní
Vyhláška pináší vyšší požadavky na vybavení nových
rodinných dom a staveb urených pro bydlení zaízením autonomní detekce a signalizace /hlásiem požáru/ a také penosnými
hasicími pístroji.
Jaké stavby musí být vybaveny hlásii požáru
Rodinný dm, v bytovém dom každý byt
Stavba ubytovacího zaízení, u které nevzniká požadavek na
vybavení EPS
Stavba sociální pée, u které nevzniká požadavek na vybavení EPS
Stavba ubytovacího zaízení staveništ. Zde musí být hlási
požáru v každém pokoji i pro ubytování osob a v ásti vedoucí
k východu z ubytovny.
Penosné hasicí pístroje do nových rodinných dom
Všechny nov postavené rodinné domy budou muset být
vybaveny penosným hasicím pístrojem s minimální hasicí
schopností 34A. Údaj je uveden na štítku pístroje. Vyhláška sice
pro rodinné domy stanoví penosný hasicí pístroj na požáry typu
A /pevné látky/, ale na trhu existují také penosné hasicí pístroje
splující povinné minimum, které mají univerzální hasicí nápl
urenou nejen pro požáry pevných látek, ale i požáry kapalin (typ
B) a plyn (typ C). Oban si nemusí poizovat penosný hasicí
pístroj pesn s oznaením 34A. Namísto jednoho se mohou
vybavit dvma nebo více penosnými hasicími pístroji s menší
hasicí schopností, ovšem souet jejich hasicích schopností pro požáry typu A musí dosáhnout alespo stanovené minimum 34.
Karel Rail, velitel okrsku SDH Stará Paka,
len odborné rady velitel OSH MS Jiín
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Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Sezóna dorostu 2007/2008
V sezón 2007/2008 se naši hrái
zapojili do soutže 1.A tídy dorostu
Královéhradeckého kraje. Od zaátku
soutže jsme vdli, že pro naše hráe
bude tžké se pizpsobit jinému stylu hry,
který se praktikuje v této soutži. Sice v
prvním vystoupení na domácím hišti asi
pekvapiv, ale zcela zasloužen porazili
mužstvo Milíevse, od druhého zápasu
se však již projevily naše nedostatky.
Po herní stránce naši hrái njak zvláš
nezaostávali, ale náš nedraz v osobních
soubojích, a to hlavn ped vlastním pokutovým územím, nás stál mnoho snadno
obdržených branek. Na podzim jsme odehráli ješt nkolik dobrých utkání, a to
zejména na domácím hišti. Potšila výhra
nad FKM Úpa v pomru 6:2, mrzela remíza se Žacléí stavem 2:2, když vyrovnávací branku hosté vstelili pt minut ped
koncem utkání. Velké zklamání naopak
zavládlo po posledním utkání podzimu
s týmem Volanova. Soupe stanovil výsledek zápasu na 3:3 v nastavené minut
utkání. Je teba podotknout, že remíza
byla asi spravedlivá. Takže po podzimní
ásti soutže družstvo figurovalo na 13.
míst tabulky s osmi body a nelichotivým
skóre 26:58.
Po zimní pestávce jsme se utkali se
stejným soupeem, s kterým jsme uzavírali
podzim. Tedy s Volanovem. Naši hrái

njak nezaregistrovali, že již hrají soutžní
utkání a zcela zasloužen prohráli 4:1. Ve
druhém utkání s Milíevsí se naši zlepšili
snad o 50 %, ale individuální chyby nás
opt, jako již nkolikrát, stály body a prohráli jsme 3:1. Ve tetím utkání jara jsme
doma pivítali soupee ze sousední Nové
Paky. Hrái se na zápas vyhecovali, což
bylo na hišti vidt. Soupe se do vyložených šancí nedostal, pesto po chybách
tentokráte brankáe prohráváme 0:4.
Hrái si však dokázali, že mají na to
hrát i s pedními mužstvy tabulky. První
bod jara jsme získali v utkání s FKM Úpa
1:1. A pak již pišlo první vítzství nad
Dolní Brannou v pomru 5:0. Další utkání hrané v Jiín jsme prohráli v pomru
0:6, pestože i my jsme si vypracovali
brankové píležitosti. Ke konci sezóny
jsme hráli pomrn solidní zápasy, což
se projevilo i ve výsledcích. Domácí
vítzství nad Železnicí, Robousy a v
posledním kole nad Rudníkem. Vítzství
v Sobotce a smolná prohra v Žacléi, kde
i po vylouení našeho hráe se celý druhý
poloas hrálo na domácí branku, avšak bez
brankového efektu (0:2). Nejmén povedené utkání posledních kol bylo to domácí s týmem Lovic. Pi oslavách 650 let
Staré Paky se snad hrái zalekli divácké
návštvy a nic jim ze svého umu neukázali
a prohráli 2:7.

Celkov lze sezónu hodnotit pomrn
dobe, i když si myslím, že bodový zisk
mohl být vyšší.
Ale byla to dobrá zkušenost pro hráe. Dkuji všem hrám za pístup a za
docházku na tréninky i na zápasy.
Dále chci podkovat hrám roníku
1989 což jsou:
Jan Bil, Karel Dunda, Milan Zeleák, Michal Luák, Tomáš Typlt, Michal Kuík
- za reprezentaci jak oddílu, tak Staré Paky
a popát jim sportovní i osobní úspchy.
Doufám, že se s nimi setkáme v utkáních
družstev muž.
Za vedení mužstva Václav Horák
a Zdenk Dlouhý
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ROK FOTBALOVÉ PÍPRAVKY
Pokusím se o krátké zhodnocení fotbalového roku u nejmladších fotbalist v sezón 2007 / 2008. Pípravka patila k vkov
nejmladším v probíhajícím roníku, a tak jsme ekali umístní
v dolní polovin tabulky. Mli jsme na podzim pouze jedinou
hráku, která mla tento rok konit (Dia Vinkláová). Ostatní
týmy mly minimáln 4 hráe roníku 1997. Po skonení podzimní ásti peboru jsme skonili na pkném 5. míst (s náskokem
šesti bod na šestý tým tabulky), mli jsme 7 výher, 4 prohry a
skóre 45 : 39. Nestaili jsme výrazn pouze na družstva Hoic
a Žlunic, která byla složena z roníku 97.
V zimní pestávce jsme trénovali v tlocvin ZŠ a zúastnili
se nkolika halových turnaj v Lomnici. Tréninky probíhaly od
listopadu 07 do bezna 08. Chtl bych podkovat J. POUROVI,
J. BAJEROVI a J. DYNTROVI, kteí vedli tréninky a jezdili
po turnajích v dob, kdy jsem byl pracovn mimo Starou Paku.
Do jarní ásti peboru jsme šli oslabeni o Diu, která skonila.
Byla to ztráta, protože patila na podzim k nejlepším na hišti.
V jarní ásti jsme chtli potrápit týmy, které ped námi mly
malý náskok, ale závr jara se nám nevydail, jak bychom si páli.
Nkteré zápasy se nám nepovedly po fotbalové stránce (Chomutice), k nkterým jsme nastupovali oslabeni až o 6 nemocných
hrá (Robousy), nkdy nám i pes to, že jsme soupee nepustili
pes plku, nepálo fotbalové štstí (Libá) a pak i pes prohru
byla spokojenost nejen s výsledkem, ale hlavn s bojovností a
hrou (Sobotka a Hoice). Ale pes všechny plusy a mínusy se
nám podailo udržet 5. místo s náskokem 1 bodu na šestý tým.
Konená bilance je 10 výher, 2 remízy a 10 proher se skóre 78 :
75. I pes toto je spokojenost, protože všichni bojovali, pomáhali
si na hišti a vytvoili dobrou partu. Tžko chválit jednotlivce,
pochvalu zaslouží opravdu všichni. A nejen hrái, ale i rodie,
kteí nám fandili po celou sezónu, jezdili s námi na zápasy, dtem
obas “pofoukali” bolístku a hlavn FANDILI. Závrený zápas
bylo UTKÁNÍ ROKU – RODIE X D TI, které se povedlo a
kdo nastoupil, ten nelitoval. To byla správná teka.
Na závr bych chtl popát dtem pkné prázdniny, rodim dva msíce klidu a pohody a v plce srpna se sejdeme na
tréninku.
Martin Mach – trenér pípravky

Okresní pebor pípravek
22. kolo - 29. 6. 2008
Sokol Chomutice - Sokol Libá

1:1

SK Sobotka - Jiskra Hoice

1:2

Sokol Stará Paka - Tešový kvt Žlunice

3 : 10

Staré Místo - Sokol Železnice

1:1

Sokol Lužany - SK HOŠEK Robousy

3:0

FC VTJ Milíeves - Kopidlno

0 : 13

KONENÁ TABULKA
Poadí

Záp.

v

r

p

Skóre

Rozdíl

Body

1.

Jiskra Hoice

22

21

1

0

160:10

150

64

2.

Tešový kvt Žlunice

22

17

2

3

131:26

105

53

3.

Kopidlno

22

16

1

5

95:18

77

49

4.

SK Sobotka

22

15

4

3

85:12

73

49

5.

Sokol Stará Paka

3

32

22

10

2

10

78:75

6. Sokol Železnice

22

10

1

11

43:39

4

31

7. Sokol Lužany

22

9

2

11

45:63

-18

29

8.

SK HOŠEK Robousy

22

9

1

12

54:70

-16

28

9.

Sokol Chomutice

22

6

3

13

21:52

-31

21

10.

Sokol Libá

22

6

2

14

52:97

-45

20

11.

Staré Místo

22

1

2

19

19:162

-143

5

12.

FC VTJ Milíeves

22

1

1

20

20:179

-159

4
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OHLÉDNUTÍ ZA PRÁV SKONENÝMI MISTROVSKÝMI SOUTŽEMI
FOTBALIST V RONÍKU 2007 – 2008
V tomto roníku reprezentovalo Starou Paku pt mužstev.
“A” mužstvo dosplých a dorost v krajských soutžích, “B” muži,
žáci a pípravka v rámci okresu. “Áko” muž postoupilo do
krajské 1B tídy poprvé ve své historii, po vítzství v okresním
peboru. Vstup do této soutže byl impozantní, novákovský
elán v kombinaci se zkušeným kádrem hrá vynesl mužstvo
po podzimní ásti na první místo v tabulce. Varování, že vše
nepjde stále tak hladce, pineslo už na podzim pedehrávané
první jarní kolo a v nm vysoká domácí porážka se Žacléem.
Navíc z mužstva odešli hostující hrái (Janák, Dufek, Filip), což
se ukázalo jako vtší ztráta, než se pvodn pedpokládalo, nov
píchozí hrái je pln nenahradili. A tak výsledkem pokraujících
kolísavých výkon bylo až desáté místo v jarní ásti soutže, což
stailo na celkové páté místo a ztrátu možnosti hrát o píky
nejvyšší. V každém pípad je však toto umístní velkým úspchem, i když po podzimu se jist myslelo výše. Vždy ped Staropackými skonila pouze mužstva díve hrávající vyšší soutže
(Hoice, Žaclé), vítzné “B” mužstvo Nového Bydžova, které
profitovalo z úasti divizních hrá svého “Áka”, a Hlušice, které
s Bydžovem hrásky spolupracují. Ve dvou kritériích se mužstvo
dokonce umístilo na prvním míst. Nastílelo nejvíce branek (72)
a dosáhlo nejvyššího vítzství na hišti soupee (v Robousích
1:9). Trenéra Drusana a výbor eká pes krátkou letní pestávku
mužstvo zkonsolidovat, pípadn doplnit a motivovat hlavn k
vyrovnaným výkonm. Pokud se to povede, pokus o postup íslo
dv mže pijít, i když nový soutžní roník bude ješt kvalitnjší, z vyšší soutže do této skupiny sestoupila mužstva Miletína,
Kosiek a Rudníku, tžkým soupeem budou teba i postupující
Janské Lázn (kádr zde tvoí bývalí hrái Trutnova).
Z ostatních domácích mužstev se dorostenci na poslední
chvíli zachránili v krajské soutži, muži “B” vybojovali postup do
okresního peboru, pípravka skonila na pkném pátém míst, a
tak asi jen žáci s pedposledním místem spokojeni nejsou. Oddíl
však udlal hodn práce i v mimosportovní innosti, za zmínku
stojí oplocení tréninkové umlé plochy a odvodnní prostoru
za kioskem. Škoda jen, že brigádníci se rekrutují pouze ze stále
stejného okruhu obtavc. Závrem je teba podkovat všem hrám, trenérm, funkcionám a vrným fandm a také obecnímu
úadu za podporu TJ SOKOL a vyslovit pání dalšího úspšného
rozvoje Staropackého fotbalu.

Okresní soutž muž
26. kolo - 21. 6. 2008
Tešový kvt Žlunice "B" - Sokol Jiínves "B"

8:4

Sportovní klub Miletín "B" - Kopidlno "B"

0:2

Sokol Chomutice - FC AMA Žeretice

1:0

Sokol Stará Paka "B" - Sokol Dtenice

3:2

Staré místo "B" - SK ešov

1:1

Volno: FC Kacákova Lhota, SKP Valdice "B"

KONENÁ TABULKA
Poadí
1.

Kopidlno "B"

2. Sokol Dtenice

v

r

p

Skóre

Rozdíl

Body

22

17

4

1

76:23

53

55

22

14

4

4

67:34

33

46

22

12

3

7

84:55

29

39

4. Sokol Chomutice

22

9

8

5

41:31

10

35

5. SKP Valdice "B"

22

10

4

8

42:46

-4

34

6. FC AMA Žeretice

20

8

5

7

36:36

0

29

7. Tešový kvt Žlunice "B"

22

7

5

10

58:61

-3

26

8. Sportovní klub Miletín "B"

22

7

4

11

53:64

-11

25

9. FC Kacákova Lhota

22

6

5

11

44:68

-24

23

20

5

5

10

40:48

-8

20

22

4

3

15

34:71

-37

15

22

3

6

13

29:67

-38

15

3.

Sokol Stará Paka "B"

Záp.

10. SK ešov
11.

Staré Místo "B"

12. Sokol Jiínves "B"

Spoleným fotem se vracíme k derby "doleáci - hoeáci", které se uskutenilo 31. 5. 2008 v rámci Sportovního dne.
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Nádražní 111
507 91 Stará Paka
Tel.: 493 760 711
493 760 712
Fax: 493 760 719
E-mail: zakazky
@fitos.cz
zakazky@fitos.cz
URL: www.fitos.cz

TISKÁRNA

REKLAMNÍ TISKOVINY
TISKOVINY
REKLAMNÍ
BROŽURY
BROŽURY

ofset do formátu A2
sítotisk do formátu B1
výsek do formátu B1
plnobarevná kopírka A3
tisk èárového kódu
samolepky kusové
samolepky na kotouèi
termotransfer
kartonáž
oboustranná laminace A3, A2

PLAKÁTY -- LETÁKY
LETÁKY
PLAKÁTY

DROBNÝ MERKANTIL
MERKANTIL
DROBNÝ
POTISK TAŠEK
TAŠEK
POTISK
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