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ZDARMA

SLOVO NEJEN 
PRO STAROSTU

Informace obecního úřadu.
0 Pro zájemce o stavbu rodinného domku jsou k dispozici ještě 
poslední tři volné parcely v lokalitě „Záduška“. Jsou o rozměru 
cca 1200 m2 a ceně 450,- Kč za 1 m2.

0 Dále je k dispozici nebytový prostor v č.p. 237/4 o výměře 
94,54 m2 za 250 000,-Kč, který lze změnit na bytový .
0 Spolky a zájmové organizace působící na území Staré Paky 
mohou uplatňovat žádosti o poskytnutí finančních prostředků z 
rozpočtu obce na příští rok od 15. září do 31. října dle Pravidel 
obce.

Výzva.
Obecní úřad vyzývá občany, kteří žijí na území obce, ale nejsou 
zde dosud přihlášeni k trvalému pobytu, aby tak učinili do konce 
roku 2009. Obecní úřad vyzývá občany především proto, že tito 
občané žijí na našem území, ale protože mají trvalý pobyt jinde, 
finance z rozpočtového určení daní plynou tam, kde jsou hlášeni 
k trvalému pobytu.

Věra Hlostová, starosta

CZECH POINT ve Staré Pace
Co je “Czech POINT”?

CZECH POINT (Český 
Podací Ověřovací Infor-
mační Národní Terminál) 
je místo pro komunikaci 
občana s veřejnou správou. 
Tento projekt se bude snažit 
soustředit na jedno místo 

všechny agendy, které vyžadují práci s písemnými dokumenty 
– ať už převodem elektronického dokumentu do papírové podoby 
(ověřené výpisy) nebo v budoucnu i převodem písemného doku-
mentu do podoby elektronické (elektronizace dokumentů).
“Smyslem projektu Czech point je vytvoření kontaktních míst, na 
kterých bude moci široká veřejnost získat opisy a výpisy údajů, 
které jsou vedeny v centrálních evidencích a registrech státu,” 
řekl autor projektu, ministr vnitra a informatiky Ivan Langer, “V 
konečné fázi by měl mít každý občan možnost učinit podání k 
většině orgánů státní správy z jednoho místa, aniž by musel na 
příslušný úřad fyzicky jít.” 
Na základě zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech 
veřejné správy mají obecní úřady s rozšířenou působností a obec-
ní úřady, jejichž seznam stanoví vyhláška č. 550/2006 Sb., dále 
notáři, pošta a Hospodářská komora ČR vydávat na požádání 
ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy.

V praxi to bude znamenat pro občana možnost získat určité 
ověřené výstupy z informačního systému veřejné správy nejen 
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na tom úřadu, jenž je správcem určitého informačního systému, ale i např. na poště, nebo na obecním úřadu, který je zapojen do 
informačního systému.

Dne 1. 11. 2009 zahájí svou činnost pracoviště Czech POINT ve Staré Pace a zároveň bude zprovozněna 
datová schránka.
Toto pracoviště je umístěno v kanceláři evidence obyvatel, budova Obecního úřadu, Revoluční 180, Stará Paka.

Co přináší zahájení provozu projektu CZECH POINT občanovi?
Zahájení projektu CZECH POINT je opřeno o zajištění poskytování ověřených výpisů z těchto čtyř centrálních registrů:
   - z katastru nemovitostí
   - z obchodního rejstříku
   - ze živnostenského rejstříku
   - z rejstříku trestů
Na základě identifikačního čísla pro obchodní a živnostenský rejstřík a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví 
nebo jiných údajů bude moci každé pracoviště CZECH POINT poskytnout ověřený výpis. 
Postup vydání ověřeného výpisu
Před tím než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato 
služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru, ověřený výstup se stává 
veřejnou listinou.

Výpis z katastru nemovitostí
Co dostanete:  Úplný výpis listu vlastnictví
Co potřebujete vědět: Katastrální území a číslo listu vlastnictví, nebo číslo popisné, nebo číslo parcely
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
Kolik to bude stát:  100,- Kč za 1. stránku a 50,- Kč za každou další 
Výpis z obchodního rejstříku
Co dostanete:  Úplný výpis z obchodního rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
Webový portál registru: http://www.justice.cz/
Kolik to bude stát:  100,- Kč za 1. stránku a 50,- Kč za každou další
Výpis ze živnostenského rejstříku
Co dostanete:  Úplný výpis ze živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět: IČ (identifikační číslo)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz/
Kolik to bude stát:  100,- Kč za 1. stránku a 50,- Kč za každou další
Výpis z rejstříku trestů 
Co dostanete:  Úplný výpis rejstříku trestů
Co potřebujete vědět: RČ (rodné číslo)
Kolik to bude stát:   50,- Kč za celý výpis

Další podrobnější informace o systému Czech POINT lze nalézt v dokumentaci uveřejněné na webové adrese http://
www.czechpoint.cz
Datové schránky a autorizovaná konverze dokumentů 
1. Autorizovaná konverze dokumentů
Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do doku-
mentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená 
kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.
Konverze na žádost: 30,- Kč/stránka 
Konverze z moci úřední: zdarma 
• a) Konverze z listinné do elektronické podoby – žadatel přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby žadatele 

předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej žadatel kdykoliv 
později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. 

• b) Konverze z elektronické do listinné podoby – elektronický dokument, který chce žadatel konvertovat, je možné přinést buď 
na CD/DVD nebo poslat z datové schránky žadatele do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou žadatel přinese 
potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci. 

2. Podání žádosti o zřízení datové schránky Žadatel předloží doklad totožnosti.
Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně ji vytiskne a předloží žadateli k podpisu. Datová schránka bude zřízena 
do tří dnů. Poté obdrží žadatel přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

3. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplat-
nění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, 
následně ji vytiskne a předloží žadateli k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude auto-
maticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Věra Hlostová, starosta obce
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U S N E S E N Í

z 21. veřejného zasedání konaného dne 3. 9. 2009
ZO schvaluje:
  1) Program 21. veřejného zasedání zastupitelstva obce.
  2) Ověřovatele zápisu z 21. veřejného zasedání p. Ing. Pavla Červeného.
  3) Návrhovou komisi ve složení pan Josef Dlabola a Oldřich Vrabec.
  4) Prodej pozemku parc. č. 985/8 o výměře 234 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu paní Erice Uhrové.
 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2009
  5) Prodej pozemku parc. č. 983/2 o výměře 27 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu paní Erice Uhrové.
  Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2009
  6) Prodej pozemku p. č. 206/1 o výměře 349 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu paní Jitce Felixové.
 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2009
  7) Prodej pozemku p. č. 1446/4 o výměře 403 m2 v k.ú. Stará Paka za odhadní cenu manželům 
 Václavovi a Naděždě Krupczovým do SJM.
 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2009
  8) Prodej pozemku p. č. 92/1 o výměře 1139 m2 v k.ú. Karlov za odhadní cenu panu Ing. Martinu Sedláčkovi
 Zodpovídá: starosta   Termín: 30. 9. 2009
  9) Pronájem pozemku p. č. 467/10 o výměře 341 m2 v k.ú. Stará Paka od Pozemkového fondu ČR za dohodnutou cenu.
 Zodpovídá: starosta   Termín: průběžně
10) Směnu pozemků parc. č. 838/34 o výměře 212 m2 a p.č. 1381/6 o výměře 35 m2 oba v k.ú. Stará Paka 
 ve vlastnictví paní Evy Michálkové za obecní pozemek p.č. 838/12 o výměře 85 m2 v k.ú. Stará Paka
  Zodpovídá: starosta   Termín: průběžně
11)  Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2009.
 Zodpovídá: hl. účetní  Termín: 3. 9. 2009
12) Souhlas s umístěním věci – autobusových čekáren mezi Obcí Stará Paka a Lázeňským Mikroregionem na dobu 6 let.
 Zodpovídá: místostarosta  Termín: 3. 9. 2009 
13) Dofinancování částky 961,- Kč Lázeňskému mikroregionu za pořízení autobusových čekáren.
 Zodpovídá: hl. účetní   Termín: 30. 9. 2009
14) Zvýšení nájemného za 1 m2 podlahové plochy od 1. 1. 2010 o 10% dle zák. č. 107/2006 Sb. 
 a Sdělení ministerstva pro místní rozvoj č. 180/2009. 
 Zodpovídá: starosta    Termín: od 1. 1. 2010
15) Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Masarykovy základní školy.
 Zodpovídá: ředitel ZŠ   Termín: 3. 9. 2009
16) Dodatek č. 1 ke zřizovací listině Mateřské školy. 
 Zodpovídá: ředitelka MŠ  Termín: 3. 9. 2009
20) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a panem Petrem Mičánem na zhotovení úpravy podloží a pokládky lina 
 v objektu č. p. 9 v Krsmoli.
 Zodpovídá: starosta   Termín: 4. 9. 2009
21) Smlouvu na výrobu kopií a výtisků mezi obcí Stará Paka a Konicou Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o., Brno.
 Zodpovídá: starosta   Termín: 4. 9. 2009

ZO bere na vědomí:
  1) Kontrolu usnesení z 20. VZ konaného dne 18. 6. 2009.
  2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka za I. pololetí roku 2009.
  3) Informaci p. starostky o změnách jízdního řádu OREDO na území Staré Paky.
  4) Informaci pí. starostky o buletinu “Klíč k obci” Stará Paka.
  5) Informaci pí. starostky o zřízení stanoviště Czech point na OÚ ve Staré Pace.
  6) Informaci pí. starostky o provedených pracích v obci Stará Paka.
  7) Informaci pí. starostky o dlouhodobé nemoci pracovníka stavebního úřadu a o smlouvě s Městem Nová Paka 
 na zajištění agendy stavebního úřadu.
  8) Informaci pí. starostky o termínu voleb do Parlamentu ČR. 
  9) Informaci pí. starostky o 80. výročí založení SDH Krsmol dne 12. září 2009.
10) Informaci p. místostarosty o výměně autobusových zastávek na území obce Stará Paka.
11) Informaci p. místostarosty o účasti žáků ZŠ Stará Paka v závodě “O pohár Lázeňského mikroregionu” v cyklistice.
12) Informaci p. místostarosty o reklamaci hřiště na malou kopanou na “Sokoláku” firmě PROSTAVBY Brno.
13) Návrh Ing. Červeného na zavedení platby čipovými kartami v autobusové dopravě v Královéhradeckém kraji – 
 připomínka firmě OREDO.
14) Návrh Ing. Červeného na zaslání požadavku firmě OREDO do 30. 9. 2009 na srovnání tarifní vzdálenosti 
 Roškopov – Stará Paka se skutečností.
15) Připomínku pana Ing. Červeného o zasahování větví stromů do elektrického vedení a s tím spojených častých 
 výpadcích el. proudu – urgovat u ČEZ, a.s.
16) Informaci Mgr. Hykyšové o provedené kontrole v ZŠ a MŠ finančním výborem.
17) Poděkování ředitele Masarykovy ZŠ Mgr. Antoše za jednání starostky obce s firmou OREDO o dojezdových 
 časech autobusových spojů, které se týkají žáků ZŠ.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka
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ŠKOLA

Vážení čtenáři,
s novým školním rokem 2009/2010 vstupuje naše Masarykova základní škola ve Staré Pace do třetího roku, v 
němž bude vyučovat podle vlastního školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání “Navazujeme 
na tradice, směřujeme k budoucnosti”. Tento program je realizován v 1., 2., 3., 6., 7. a 8. ročníku. Ve zbýva-
jících ročnících (4., 5. a 9.) dobíhá stávající vzdělávací program “Základní škola”, který byl ještě koncipován 
ústředně ministerstvem školství.
Stejně jako v předchozích letech jde nám především o kvalitní přípravu žáků pro další studium na středních 
školách a středních odborných učilištích, získávání potřebných vědomostí, dovedností a návyků (kompetencí), 
které jsou nutné pro život v jednadvacátém století. Tomu odpovídají nové formy, styly a metody vyučová-
ní, které k těmto žádoucím kompetencím vedou. Samozřejmě, že při tom usilujeme o dobrou spolupráci s 
rodiči, s naším zřizovatelem – Obcí Stará Paka i širší veřejností. Neboť bez vzájemné spolupráce, podpory a 

porozumění škola sama těchto cílů nedosáhne.
Naši žáci se vyučují ve velmi pěkném, esteticky upraveném prostředí. Pro výuku máme dostatek moderních a funkčních pomůcek, 
žáci již automaticky užívají výpočetní techniku a informační technologie. O této skutečnosti svědčí i naše webové stránky na ad-
rese http://zs.starapaka.indos.cz, kde se dozvíte všechny potřebné údaje o škole. Zveřejněny jsou mimo jiné: náš školní vzdělávací 
program základního vzdělávání, výroční zpráva o činnosti školy, fotogalerie z akcí školy atd.
I v tomto školním roce se budou naši žáci pod vedením svých vyučujících podílet na společenském životě v obci. Již v předstihu 
Vás mohu pozvat na tradiční podzimní karneval, vánoční vystoupení nejen u nás ve škole, ale i na Brdě a v Levínské Olešnici a na 
jarní program v souvislosti s 65. výročím ukončení II. světové války.
V závěru mi dovolte popřát všem žákům, jejich rodičům i zaměstnancům školy úspěšný start do nového školního roku 2009/
2010.

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

“Pohádka v krajině – krajina v pohádce”
Již poněkolikáté byl druhý školní týden pro děti z 1. - 3. třídy pohádkovým. Tentokrát patřil vílám, hejkalům, vodníkům a dalším 
tajemným bytostem, které se kolem nás vyskytují. Děti se seznamovaly s pohádkovými příběhy z našeho kraje, malovaly a zpívaly 

písničky. Někteří odvážliv-
ci se pustili do vymýšlení 
vlastních strašidel, která by 
mohla žít ve Staré Pace nebo 
v jejím blízkém okolí.
Nechybělo ani spaní ve 
škole s následným výletem 
do Jičína, města pohádky. 
Po opékání špekáčků na 
terase a veselé diskotéce za-
žili prvňáci a druháci noční 
překvapení. Pouze za svitu 
svíček museli projít školním 
labyrintem a stvrdit svoji 
odvahu podpisem na tajnou 
listinu. Třeťáci zase dokázali 
svoji odolnost přespáním ve 
stanech v poměrně mrazivé 
noci.
Jičín jsme i tentokrát navští-
vili v kostýmech. Zaslouže-
nou pozornost ostatních 
návštěvníků vzbudili naši 
skřítci, hejkalové, víly i další 

pohádková havěť. Děti zhlédly pohádku plnou krásných písniček, soutěžily o ceny, cvičily i nakupovaly dárečky.
I v letošním roce se potvrdilo, že se tento projektový týden dětem velmi líbí. Jejich nadšení a dobrá nálada je naší největší odmě-
nou.

Lucie Novotná

Krajem K. J. Erbena
Začal nám nový školní rok. Avšak pro žáky 4. a 5. ročníku trochu netradičně. V rámci festivalu “Jičín – město pohádky” s podtitu-
lem “Pohádka v krajině – krajina v pohádce” si paní učitelky pro děti připravily týdenní projekt s názvem “Krajem K. J. Erbena”. 
Vždyť Erben je nejenom známý pohádkář, ale také náš krajan.
Prvním úkolem bylo přinést knihy od K. J. Erbena a uspořádat výstavu. Nad knihami proběhla beseda o známých pohádkách a 
dozvěděli jsme se i něco zajímavého také o spisovatelově životě z referátů, které si někteří spolužáci připravili z různých zdrojů.
V dalších dnech jsme se zaměřili na nejznámější dílo K. J. Erbena – Kytici. Se zatajeným dechem jsme četli balady “Vodník, Zlatý 



4 5



6 7

kolovrat, Polednice, Svatební košile, Štědrý den”. Představy z 
četby jsme ztvárnili výtvarně a porovnali je s filmovým zpra-
cováním Kytice.
Zpestřením našeho programu byla i návštěva Jičína s jeho svá-
teční neopakovatelnou atmosférou.
Vyvrcholením projektu byl pátek, kdy nás čekal odpolední 
výlet vlakem do Lázní Bělohrad a odtud výšlap přes lázeňský 
park “Bažantnici” ke kostelíku Byšičky, kam chodíval často i 
K. J. Erben. Výhled odtud do kraje byl skutečně pohádkový. Po 
návratu jsme si při táboráku opekli vuřty a rozloučili se s létem. 
Překvapením večera byla stezka odvahy, kterou všichni, ať už s 
malým nebo větším strachem, zdolali.
Po takto náročném dni bylo těžké usnout. Třídy 4. a 5. ročníku 
se staly na jednu noc velkými ložnicemi, kde se ze tmy ještě 
chvíli ozývalo špitání o čerstvých prožitcích. Pak se vše ponořilo 
do ticha.
Ráno nás čekala společná snídaně a návrat do našich domovů. 
Krásné a silné zážitky z uplynulého týdne jsme si všichni odnášeli 
s sebou a jistě na ně budeme dlouho vzpomínat.

Fotografie k článku o výletu na Byšičky od Jany Bartošové.
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Pochod rodičů s dětmi
Na rozloučení s létem, určené především dětem a jejich rodičům, se v pátek 18. září 2009 vydala stočlenná turisticky založená 
skupina z Masarykovy základní školy ve Staré Pace. Po loňské zdařilé akci uspořádaly třídní učitelky pro své žáky už třetí tradiční 
vycházku do blízkého okolí.
Na cestě od školy přes Staropackou horu ke klubovně v Roškopově přispělo k radostné atmosféře teplé slunečné počasí. Neúnav-
né děti byly zvědavé na soutěže a sportovní poměřování svých výkonů. Snad svěží vánek se slunečními paprsky jim přispíval k 
rychlému obnovování sil. Všechny děti měly po svižném výstupu na kopec dost energie ke skákání v pytli, štafetový běh rodič-
-dítě ubíral síly právě jen dospělým. Mnohým se osvědčilo i důsledné promýšlení taktiky v hodu šiškou na cíl a v běhu dvojic se 
svázanýma nohama.
Vycházka vrcholí, blížíme se do Roškopova. Pohled na roztopené ohniště, vůně párků a čerstvého chleba zlákaly všechny účastníky 
k posezení u ohýnku. S příjemnými pocity, upomínkovým listem v ruce a slibem, že se za rok podobné akce opět zúčastníme, jsme 
se rozešli domů.

Zdena Vrátilová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní rok 2009/10 v mateřské škole
Končí první měsíc nového školního roku, ve kterém ukápla sem 
tam nějaká ta slzička při prvním odloučení od maminky, paní 
učitelky si už nepletou jména některých nových chlapečků a 
holčiček a všichni společně plánujeme, co bychom chtěli v tomto 
školním roce stihnout, co bychom se chtěli naučit, co bychom 
chtěli poznat.
Kromě toho, že se děti setkávají od 1. září s novými tvářemi za-
městnanců mateřské školy, začínáme letos pracovat podle nového 
Školního vzdělávacího programu. Dali jsme mu název Rok mezi 

kamarády podle naší nové koncepce, ve které jsme se zaměřili 
na zvyšování kvality výchovy a vzdělávání, vytváření pohody a 
pěkných vztahů a pro děti pocitu bezpečí a jistoty. 
Cíle mateřské školy vycházejí jednak z podmínek tak, jak to 

odpovídá novým poznatkům z oblasti předškolního vzdělávání 
a hlavně z potřeb dětí, jejich rodičů a z Rámcového vzdělávacího 
programu pro předškolní vzdělávání.

Kapacita mateřské školy je letos zcela naplněna, je zde zapsá-
no 65 dětí. Děti jsou rozděleny do třídy Sedmikrásky, kterou 
navštěvují děti od dvou do pěti let, Beruškové, zde jsou děti od 
tří do sedmi let a Sluníčkové s dětmi od čtyř do sedmi let. Na 
odpolední odpočinek se děti ze Sluníčkové třídy rozdělují do 
dvou ostatních tříd a ve Sluníčkové třídě se střídají paní učitelky 
s dětmi s menší potřebou spánku. Zde děti odpočívají jen krátce 
a potom se zabývají různými aktivitami, které si samy vybírají. 
Paní učitelka Zahradníková zde pracuje se skupinkou, která 
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ráda maluje a zpívá. Říkají si Šikulka. Paní učitelka Pilařová se s dětmi zabývá ekologickou a pracovní výchovou ve Čtyřlístku a 
paní učitelka Šilhánová provádí děti začátky angličtiny. Některé odpoledne jsou tu také předškoláci s paní ředitelkou Typltovou s 
metodou Dobrý start. 
Ale ani ostatní děti, které do “nespavé třídy” nedocházejí, o nic nepřijdou, kreslení, zpěvu, malování, tvoření a dalších činností pro 
jejich rozvoj si užijí v mateřské škole dost a dost. 
Zapojili jsme se také do některých projektů. Jedná se především o projekt Bezpečná školka, který by měl především seznámit děti 
hravou formou s bezpečným pohybem v silničním provozu, dále je to výchovně-vzdělávací projekt Včelička, kde děti obdrží za 
finanční spoluúčasti rodičů každý měsíc cvičebnici, s kterou budou s učitelkami na třídách po celý rok pracovat. Také chceme 
pokračovat v projektu Rodinné sportovní hry, kdy bychom chtěli letos zapojit i více rodiče.
Čekají nás společné výlety, akce rodičů a dětí, návštěvy divadel, výstav, filmových představení, karnevaly, soutěže. Všichni společně 
si přejeme, aby se dětem v naší mateřské škole líbilo, aby se hodně naučily, mnoho nového poznaly, a pokud se ještě objeví nějaká 
ta slzička, tak ať je to při jejich rozloučení s naší mateřskou školou.

ředitelka MŠ Lenka Typltová

KNIHOVNA
V průběhu prázdnin zaplnily výstavní prostory v knihovně 
fotografie Hany a Dany Verzichových. Jednalo se o amatérské 
záběry z Expedice Dahaex 2007. Tyto dvě ženy – matka s dcerou 
- procestovaly 6 států Jižní Ameriky - Uruguay, Argentinu, Chile, 
Peru, Bolívii a Galapágy. Cestovaly samy, na vlastní pěst a dle 
vlastních slov prožily nádherné 2 měsíce mezi příjemnými lidmi 
a v krásné, někdy drsné, přírodě. Ti, kdo výstavu v knihovně 
navštívili, nešetřili slovy chvály a obdivu. /Jen pro malinké při-
pomenutí, Danu Verzichovou můžete znát z televizního seriálu 
Ordinace v růžové zahradě, kde hraje “potvoru” Danielu/.

Začátek školního roku se samozřejmě projevil také v knihovně. 
Klidnější provoz vystřídaly časté návštěvy dětí. Však se také udá-
lo přes prázdniny mnoho věcí, které je nutné sdělit, a v knihovně 
již čekají nové knihy, které je nutné přečíst. 
Výstavu fotografií vystřídala prodejní výstava dřevěných hraček, 

které vyrábějí v Chráně-
né dílně v Semilech. 
Každý kus je originál, 
vše je ruční práce. Krás-
ní koníčci i barevná auta 
na kolečkách připomínají 
mládí nás pamětníků. A 
dnes si to mohou vy-
zkoušet i naše děti a 
vnoučata, vždyť dřevo je 
krásný a hlavně trvanlivý 
materiál.

Začátkem října proběh-
ne v mnoha knihovnách 
Týden knihoven. Jedná 
se o akci, která má zvi-
ditelnit a připomenout 
důležitost knihoven. I 
v naší knihovně je pro 
návštěvníky i čtenáře při-
praveno několik akcí. Na 

děti z MŠ čekají pohádky, starší 
čtenáři si mohou vypůjčit nové 
knihy. Také každý “hříšník”, 
který dlouho nevrátil knihy, může 
tak učinit bez obav z pokuty.
Na čtvrtek 8. října je od 17.00 ho-
din připraveno další Posezení při 
čaji. Tentokrát na téma Co nám 
nabízí domácnost a lektorkou 
bude paní Hana Hajnová. Bude-
me si povídat o tom, co oživuje 
nás a členy naší domácnosti, o 
životní síle celé rodiny. Vstupné 
je 30,- Kč.
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PRÁZDNINY V ROŠKOPOVĚ . . . 

Každé léto obyvatelé naší malé vesničky začínali tajným výletem. Letos tomu bylo jinak a pochod byl odložen na 19. září.
První srpnovou sobotu uspořádali členové SDH hasičský víkend. Překontrolovali hasičské vybavení a techniku, provedli úklid v 
hasičské zbrojnici a okolo autobusové zastávky a kulturního domu a uspořádali sběr starého železa. Odpoledne proběhlo za odborného 
výkladu p. Raila proškolení mužstva. Večer se všichni i s drahými polovičkami sešli v hojném počtu při posezení před hasičskou 
zbrojnicí. Sl. S. Havránková připravila výborné plátky masa, které se večer pekly na lorně nad ohněm a podávaly se se zelným 
salátem p. J. Michalíkové. V odpoledních hodinách navštívili naše “brigádníky” zástupci Velkopopovického Kozla a zanechali v 
Roškopově několik suvenýrů, které jsme si při večerním posezení rozlosovali.
15. srpna se na ústeckém hřišti konal další ročník roškopského Pouťového turnaje v nohejbalu. Zúčastnilo se 10 trojic.
Výsledky:  1/ Traktorka  /P. Samek, L. Sochor a P. Krejčí/
    2/ Olešnice /P. Dohnal, D. Dohnal a M. Kousal/
    3/ Esa   /P. Červený, Z. Hradecký a Chrtek/
Ostatním družstvům děkujeme za krásné zážitky při bojích na antuce.

A co se bude dít dál? 
 - 19. září se uskutečnil již zmíněný tajný výlet
 - na 3. – 4. 10. připravili členové SDH tradiční víkend pro členy a jejich příznivce, tentokrát do jižních Čech
 - v listopadu nezapomeneme na Country bál
 - a jistě nebude chybět ani zakončení roku Silvestrovským pochodem. Ale o tom až příště.

Hezké dny přeje Andrea Zuzánková

SVAZ DŮCHODCŮ

Náš tajný výlet
Jak to všechno probíhalo a co nás na něm potkalo.

Tímto dopisem chci vzpomenout, s kolika prima lidmi jsme se setkali a co jsme všechno viděli a zažili. Odjezd byl už v 7.30 hod. a 
předpokládaný návrat v 19.00 hod. Při čekání na autobus jsme zjistili, že opravdu mimo pana Hamáčka a řidiče nemá nikdo ani ponětí, 
kam vlastně jedeme. Když jsme odjížděli k Náchodu, sdělovali jsme si, jak dlouho jsme nebyli na zámku a u některých to bylo i 30 - 
50 let. Bylo to pro nás všechny překvapení, jak nové uspořádání a provázení zámkem je zajímavé. Prošli jsme okruh, a i když nás bylo 
opravdu hodně, naše paní průvodkyně vyprávěla tak zajímavě, že jsme všichni poslouchali. Za to jí patří od nás dík.Také nás překvapila 
květinová výzdoba ve všech pokojích. I kolem zámku v parku bylo vidět, že se stále pracuje. Děkujeme, že jsme se zde stavili, a jsme 

rádi,že když se vracíme 
na stará místa, kde jsme 
už byli, nemusíme být 
vždy zklamáni. 
Výhledy ze zámku byly 
velice pěkné, a tak jsme 
se dohadovali, kam poje-
deme odsud. Schylovalo 
se časem k návštěvě něja-
ké restaurace, protože se 
hlásil hlad. Vyjeli jsme z 
Náchoda směr Dobrošov 
a už jsme začínali mít 
obavy, že budeme muset 
do bunkru místo oběda. 
Ne, zastavili jsme v Ji-
ráskově chatě, kde bylo 
prostřeno, a za chvilku 
nám lupalo za ušima. 
Tato chata má také roz-
hlednu a personál chaty 
umožnil i výstup těm, 
kteří to zvládli zdravot-
ně a po tak dobrém obě-
dě, vždyť pití i poháry 
doplňovali na všechny 
stoly velkou rychlostí. 
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Personál se zde choval tak, jako kdybychom “chrastili tvrdou 
měnou” a my jsme se cítili jako doma na obědě u maminky. I 
tady se nám moc líbilo, a pokud to jen trochu zdraví dovolí, rádi 
se sem vrátíme. U chaty jsou výhledy na všechny strany, ale také 
rozcestník, na kterém je značená cesta na Dobrošov. Půjdeme 
tam? Asi ne, vždyť nastupujeme do autobusu. Popojeli jsme jen 
kousek na parkoviště a opravdu nás čeká Dobrošov. Pevnost, 
kterou musíme dobýt. Znovu pohledy, výklad, schody. Výklad 
i zde byl zajímavý, dozvěděli jsme se další zajímavé věci jak 
ze stavby, tak i funkčnosti Dobrošova a i zde se nám věnovali 
velice dobře. Schodů je tu 194, a tak nám některým musel občas 
někdo pomoct nebo se muselo počkat. Přesto děkujeme i zde za 
zcela nové zážitky.
Po projití Dobrošova se už ženeme k autobusu na kafíčko, ale je 
nám odmítnuto, protože prý spěcháme. Kam spěcháme? Co nás 
tam ještě čeká? Jako překvapení nás čekala Vyhlídka. Je to pen-

zion, který pro nás připravil poháry a pěknou prohlídku. Umís-
tění penzionu i jeho vybavení, dobrý pohár, příjemný personál a 
mnozí jsme začali zvažovat, zda bychom nemohli přijet na delší 
dobu. Nabídky nám vytiskli i pozvání bylo upřímné. Děkujeme 
jim také za všechno a těšíme se, že pozvání využijeme.
Komu ještě za ten krásný den poděkovat? Řidič autobusu byl 
také v prima náladě, dělal nám kafíčka, zásoboval nás pitím a 
vezl, takže jsme byli jako v bavlnce.
A bez koho bychom tento výlet vůbec neměli? No přece bez 
pana Bohouška Hamáčka, který vždycky před výletem má celou 
trasu připravenou tak, že ví, do čeho jdeme, co tam bude, jak to 
bude dlouhé a i co to bude stát. A tak je to i při tajném výletě, 
kde nemůže počítat s nikým, kdo by mu pomohl, protože každý 
by to řekl jen jednomu a bylo by po tajemství.
Těšíme se na další výlety a za tento díky, díky, díky.
      Horáčková

KRÁSNÉ LENOŠENÍ
Chata Lenoch – to už je pro nás mnohé členy Svazu důchodců 
krásný pojem.
 Už několik let jezdíme na 
stejné místo, za stejným 
personálem, ve stejném 
časovém období - koncem 
prázdnin, a přece vždycky 
je to tu jiné – stále lepší. 
Poslední roky nás byla 
jen hrstka a letos už jelo 
34 lidí. Předloni bylo jen 
grilování a mls, loni přibyl 
výlet na Dvoračky a letos 
další výlet jako okružní 
cesta po vrcholcích až do 
Vysokého nad Jizerou. Ne-
chyběl ani ten mls a grilování. Program se stává stále pestřejší ze 
strany personálu, ale i našeho vedoucího pana Hamáčka, který 

nás vede rukou pevnou, ale i jemnou. Velké poděkování patří jak 
všem na Lenochu, tak našemu výboru i Bohouškovi. Bez nich 
by nebyla ta pohoda.
 Přálo nám i počasí, a tak se mnoho z nás koupalo venku v ba-

zénu, který byl mírně přihřívaný, ale 
osvěžující.
 Na své si přišli i houbaři, kteří se 
rozbíhali do lesa, a tak někteří sušili 
domů a druzí zásobovali kuchyň. 
Chata Lenoch je opravdu na naše 
lenošení, ale personál nemá s lenorou 
nic společného.
 Děkujeme všem, co nám umožnili 
tak krásnou dovolenou, kde jsme 
mohli všichni dělat to, co nám bylo 
příjemné, chodit a poznávat, luštit 
křížovky, houbařit, koupat se nebo 
jen tak pohodově lenošit. 

Díky, díky, díky.   
Alena Horáčková

Dobrovolní hasiči slavili
Na sobotu 12. září 2009 naplánovali dobrovolní hasiči v Krsmoli oslavu 80. let založení sboru v obecním domku č. p. 9. Tento 
obecní dům byl v letošním roce částečně zrenovován ve vnitřních prostorách. Byla opravena malba mezi jednotlivými trámy stěn 
a rovněž malba stropu. Ve velké místnosti, kuchyni a na chodbě bylo položeno nové zátěžové lino. Opravou prošla i střecha, kde 
byly vyměněny vadné šindele a celá střecha byla znovu naim-
pregnována proti nepříznivým vlivům počasí. 
Vlastní oslavy byly spojeny i se sjezdem rodáků z této místní 
části, která spadá pod obec Stará Paka. Od dopoledních hodin 
byly k nahlédnutí kroniky a dochované archiválie krsmolských 
hasičů. Od 14.30 hodin proběhla slavnostní veřejná schůze k 
výročí založení SDH. Řízení průběhu schůze se ujal “nestor” 
místních hasičů p. Josef Podzimek. V úvodu vystoupilo trio 
z řad místní mládeže (mimochodem z rodu Podzimkových) s 
kulturní vložkou, která se všem jistě líbila. Poté p. Podzimek 
přivítal všechny přítomné členy SDH Krsmol, rodáky a oby-
vatele včetně hostů – starostku obce Stará Paka pí. Hlostovou, 
místostarostu p. Knapa, starostu SDH Stará Paka a velitele 
okrsku p. Raila, starostu SDH Roškopov p. Ing. Červeného, 
starostu SDH Brdo p. Šmejce a starostu SDH Úbislavice p. 
Zajíce. Poté ve svém vystoupení zhodnotil průřez činností 
krsmolských hasičů během 80-ti uplynulých let. Byla to 
dobrovolná preventivní požárnická činnost, účast v soutě-
žích požárního sportu, obhospodařování požární techniky a 

DOBROVOLNÍ HASIČI
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v neposlední řadě bohatá kulturní a společenská činnost, která 
stmelovala a stmeluje obyvatele této místní části. 
Se svým příspěvkem vystoupila i starostka obce pí. Hlostová, 
která přítomné seznámila s historickými daty vzniku obce Krsmol 
i Sboru dobrovolných hasičů a poděkovala všem členům za jejich 
vykonanou práci v uplynulém období a za bezchybnou přípravu 
této oslavy. 
Pozdravy tlumočili i přítomní starostové sousedních SDH. Oslavy 
pokračovaly přátelským posezením členů SDH, obyvatel Krsmo-
le, přítomných rodáků Krsmole a hostů u reprodukované hudby 
a u občerstvení, které připravily místní hospodyňky a členové 
dobrovolných hasičů. 
Oslavám přálo i počasí, a tak kdo byl přítomen, odcházel spokojen 
a s dobrým pocitem. 
Na památku obdrželi všichni přítomní památeční medaili, vyro-
benou pouze k této slavnostní příležitosti.

zaznamenal: Jiří Knap - místostarosta

SPORT

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT
Každou středu probíhá zdravotní cvičení v tělocvičně Základní školy ve Staré Pace pod vedením rehabilitační sestry paní Dany 
Tunové.
První cvičení začalo ve středu 7. října 2009 od 19.oo do 20.oo hodin
S sebou si nezapomeňte vzít cvičební oděv, sportovní obuv, karimatku a případně lahev s pitnou vodou na doplnění tekutin.
Na bohatou účast se těší výbor ASPV při TJ Sokol Stará Paka. 

Bližší informace na tel. čísle 721 507 629

CYKLISTICKÉ ZÁVODY O POHÁR LÁZEŇSKÉHO MIKROREGIONU 
15. 8. 2009, Lázně Bělohrad

Tento rok se cyklistické závody O pohár lázeňského mikroregionu konaly jako součást Podkrkonošského maratonu (www.podkr-
konosskymaraton.cz ).
Díky tomuto spojení došlo nejen k usnadnění organizace, ale pro děti byla celá akce zajímavější, měly možnost shlédnout “oprav-
dové” velké závody (přes 800 jezdců v hlavním závodě).
Hlavní výhodou byl velký počet přihlášených. Závodilo se ve 4 kategoriích podle roku narození. Každá kategorie byla dále dělena 
na dívky a chlapce. Na konci zprávy je umístěna výsledková listina.
Trasa vedla lázeňským parkem a měřila cca 350 m. 
Každá kategorie jela jiný počet okruhů (viz výsledková listina).
Přihlásilo se celkem 43 malých závodníků. 17 z nich bylo z členských obcí Lázeňského mikroregionu (viz tabulka). Pohár obcí, 
udělovaný podle počtu účastníků, tedy vyhrála obec Lázně Bělohrad, následovaná Peckou na 2. místě. Mlázovice a Stará Paka se 
dělí o 3. místo. Diplomy budou předány na Valné hromadě.
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VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  kategorie 2004-2005 /chlapci, dívky dohromady/   1 kolo

jméno ročník  Č. obec

1. Jan Lukeš 2004 78 Dvůr Králové nad Labem

2. Matěj Kunčík 2004 83 Vrchlabí

3. Lukáš Bělka 2004 91 Nový Bor

4. Filip Korut 2004 66 Lázně Bělohrad

5. Zuzana Nosková 2005 95 Praha

6. Bára Petřivá 2004 353 Lázně Bělohrad

7. Vojtěch Kučera 2004 84 Vrchlabí

8. Helena Nosková 2005 96 Praha

9. Filip Hustopecký 2005 68 Praha S

10. Jan Langer 2004 70 Lázně Bělohrad

11. Kateřina Kratěnová 2005 97 Hořice

12. Jan Labašta 2007 73 Pecka

12. Matyáš Janitor 2006 69 Praha

12. Tomáš Ferdinand Nohejl 2007 86 Praha 9

 kategorie 2002- 2003 CHLAPCI   2 kola

pořadí jméno ročník  obec

1. Jakub Lulek 2002 63 Horní Adršpach

2. Adam Styblík 2002 33 Mlázovice

3. František Doubek 2002 71 Stará Paka

4. David Batelka 2002 64 Kolín

5. Filip Jirman 2002 77 Vyskeř

6. Šimon Hrbek 2003 80 Úpice

7. Miroslav Franěk 2002 67 Zápy

8. Sebastian Bekera 2003 62 Mlázovice

9. Šimon Hak 2003 331 Miletín

10. Václav Hak 2003 351 Miletín

POHÁR OBCÍ

obec počet účastníků

Lázně Bělohrad 5

Pecka 4

Mlázovice 3

Stará Paka 4

Miletín 2

Nová Paka 1

 Na závodech proběhla i přímá propagace Lázeňského mikroregionu. Ke stanovišti 
prezentace hlavního závodu Podkrkonošského maratonu byly umístěny informační 
letáky L. M. Mezi účastníky o ně byl velký zájem a brzy všechny zmizely. 
Reakce návštěvníků byly velmi příznivé. Spojení s větším závodem se osvěd-
čilo, a proto plánujeme stejný způsob organizace i za rok s drobnými změnami. 
Prezentace účastníků bude probíhat odděleně od hlavního závodu (tento rok byla 
na stejném místě, což při obrovském počtu jezdců přihlašovaných na maraton 
působilo chaos). Proběhne i propagace Lázeňského mikroregionu, a to ve větší 
míře než tento rok (vlastní stánek, bannery, více informačních letáků apod.). 
Díky těmto skutečnostem budeme muset začít podrobnosti o dalších závodech 
domlouvat už dříve. 

 kategorie 2002- 2003 DÍVKY   2 kola

pořadí jméno ročník  obec

1. Alena Labaštová 2002 74 Pecka
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 kategorie 2000- 2001 CHLAPCI   3 kola

pořadí jméno ročník  obec

1. Josef Pour 2000 89 Stará Paka

2. Jakub Ježek 2001 93 Jilemnice

3. Matěj Málek 2000 90 Hradec Králové

4. Kuba Lukeš 79 Dvůr Králové nad Labem

5. Nikolas Bekera 2001 61 Mlázovice

 kategorie 2000- 2001 DÍVKY   3 kola

pořadí jméno ročník  obec

1. Viktorie Jirková 2000 76 Pecka

2. Karolína Marksová 2001 82 Mladá Boleslav

 kategorie 1998- 1999 CHLAPCI   5 kol

pořadí jméno ročník  obec

1. Šimon Vaníček 1999 85 Žacléř

2. Vít Ježek 1999 92 Stará Paka

3. Jaromír Šafář 1998 87 Stará Paka

4. Ludvík Petřivý 1999 352 Lázně Bělohrad

 kategorie 1998- 1999 DÍVKY   5 kol

    

pořadí jméno ročník  obec

1. Lenka Labaštová 1998 72 Pecka

2. Adéla Bergerová 1998 81 Bílá Třemešná

3. Zuzana Koutová 1999 65 Lázně Bělohrad

 kategorie 1996- 1997 CHLAPCI   5 kol

pořadí jméno ročník  obec

1. Jiří Šorm 1997 190 Nová Paka

2. Nikolaj Kořínek 1997 92 Hořice

 kategorie 1996- 1997 DÍVKY   5 kol

    

pořadí jméno ročník  obec

1. Sára Jinková 1997 94 Hořice

Děkujeme tímto 3 žákům staro-
packé Masarykovy ZŠ za účast, 
výborná umístění a vzornou re-
prezentaci naší obce v závodech 
a jejich rodičům za dopravu na 
tyto závody, které proběhly v 
době letních prázdnin. O prů-
běhu a výsledcích si přečtete v 
předchozím článku. Co se týče 
počtu účastníků, obsazuje Stará 
Paka 2. příčku společně s Pec-
kou. Ale co do počtu umístění 
na medailových místech je Stará 
Paka taktéž na 2. místě.

Na základě umístění je pořadí 
následující:
1. Pecka 3x 1.místo
2. Stará Paka 1x 1.místo,
 1x 2.místo 2x 3.místo
3. Nová Paka 1x 1.místo
4. Mlázovice 1x 2.místo
5. Lázně Bělohrad 1x 3.místo 

O Lázeňský pohár podruhé
Po letních cyklistických závodech pro děti se v sobotu 19. 9. 2009 uskutečnil turnaj ve volejbale pro dospělé. V příjemném sportov-
ním areálu koupaliště na Pecce se sjelo 7 družstev z členských obcí Lázeňského mikroregionu. Mezi nimi byl i reprezentant Staré 
Paky, a to družstvo z Ústí u Staré Paky. Startovali hráči, kteří nejsou registrováni volejbalovým svazem a kteří již závodně nehrají. 
Na hřišti musely být vždy přítomny dvě ženy v mužstvu. Turnaj proběhl za organizačního přispění firmy Terra Nostra, která úzce s 
Lázeňským mikroregionem spolupracuje. Bylo se hráno celkem 21 soutěžních utkání, systémem každý s každým. Turnaj se vydařil 
jak po sportovní stránce, tak počasím, když po celý den provázelo sportovní zápolení sluníčko. Všichni účastníci si jeho průběh a 
prostředí chválili. Konečné pořadí je následující:
1. Zdobín 11 b.
2. Řečice 10 b.
3. Terra Nostra 8 b.
4. Ústí u Staré Paky 5 b.
5. Zábřezí 5 b.
6. Lázně Bělohrad 2 b.
7. Borovnice 1 b.
Za dobrou reprezentaci obce Stará Paka děkujeme všem sportovním nadšencům z Ústí i přespolním, byli to: Eva Zoubková, Monika 
Horáčková, Jana Hejtmanová, Petr Kocanda, Slávek Pechar, Radek Plecháč a Jakub Blažek.

Jiří Knap – místostarosta obce Stará Paka a člen rady Lázeňského mikroregionu
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Přestože v době, kdy vychází toto číslo Podhoranu, jsou podzimní fotbalové soutěže v plném proudu, dovolte nám několik ohlédnutí 
za akcemi pořádanými během “fotbalových prázdnin”.
Neděle 28. června byla vyhrazena pro turnaj přípravek o pohár starostky obce Stará Paka. Účast přijala mužstva Jiskry Hořice, 
FK Náchod B, Sokol Stěžery, Sokol Kunčice, Spartak Opočno a domácí TJ Sokol Stará Paka. Proběhla utkání ve dvou skupinách 
a o konečné umístění, které bylo: 1. TJ Sokol Stará Paka, 2. Opočno, 3. Stěžery, 4. Kunčice, 5. Hořice, 6. Náchod B. Domácí muž-
stvo mělo nějvětší vůli a touhu po úspěchu, kterého také po zásluze a penaltovém finálovém rozstřelu dosáhlo. Turnaj byl sehrán v 
rámci akce “Fotbal ano, drogy ne!”, vyhlášené Českomoravským fotbalovým svazem. Pozitivem byla i bohatá účast rodičů, kteří 
přišli podpořit mladé sportovce. Ceny předávali starostka obce Věra Hlostová, místostarosta Jiří Knap, předseda OFS Jan Šotek, 
předseda TJ Sokol Mgr. Milan Pospíšil a předseda FO Oldřich Vrabec a další členové organizačního výboru.
Druhou sportovní částí odpoledne byl podvečerní zápas internacionálů ČR (v jehož čele stál známý František Veselý a řada 
dalších bývalých reprezentantů) proti domácímu mužstvu doplněnému taktéž několika internacionály. Hosté předvedli stále dobrou 
fotbalovou techniku a zkušenost a výsledkem bylo jejich vítězství v poměru 7:1. Musíme sportovně uznat, že zvítězili zaslouženě. 
Po zápase byli internacionálové obleženi malými fotbalisty a příznivci tohoto sportu se žádostí o podpisy na fotografie, programy a 
další tiskoviny, k této příležitosti vydané. Oko fotbalového diváka jak v tomto utkání, tak v utkáních nejmladších, které předcházely, 
muselo být určitě spokojeno.
Závěr celého programu tvořila večerní kulturní část. V úvodu vystoupily Travesty show kočky a dále 3 hudební skupiny ze sousední 
Nové Paky, které zahrály moderní muziku pro mladou generaci, ale poslouchali i dříve narození. Právě Travesty show vyvolalo 
v přípravě a předchozích jednáních ohledně finančního zabezpečení celé akce rozporuplné diskuse o vhodnosti zařazení právě to-
hoto čísla do celkového programu večera. Vlastní průběh tohoto vystoupení však předčil všechny obavy a naopak se stalo nejlépe 
hodnocenou částí kulturního programu. Organizační výbor FO ve spolupráci s několika členy sociálně-kulturní a sportovní komise 
připravoval toto odpoledne již několik měsíců předem. Musíme říci, že se svého úkolu zhostil více než dobře a jednotlivé body 
celého programu na sebe navazovaly bez zbytečných prodlev. Musíme z tohoto místa poděkovat všem sponzorům, kteří se svým 
finančním příspěvkem podíleli na celkovém zdárném průběhu celé akce. Zvláštní dík patří i vedení firmy FITOS Stará Paka, která 
se podílela na tisku všech propagačních materiálů. Domníváme se, že proběhl skutečně pestrý program, který musel uspokojit jak 
fotbalového příznivce a diváka, tak i zastánce a příznivce kulturního programu. Celkové hodnocení akce vyznívá kladně. 

Sobota 3. července – 22. ročník Memoriálu Arnošta Štěpánka v malé kopané
Vzhledem k tomu, že ve stejném termínu probíhaly další dva turnaje v malé kopané v okolí, byla letošní účast poněkud slabší, než 
v minulých ročnících. 10 mužstev (ze Staré Paky, Roškopova, Nové Paky a Podlevína) bylo rozděleno do 3 základních skupin, 
kde sehrála utkání každý s každým. Poté postupovali do tzv. play off do zápasů o konečné pořadí v turnaji. Novinkou turnaje bylo 
technické vybavení, tj. nové hliníkové branky o rozměru 5x2 m, které běžně bude užívat ke svým zápasům přípravka. Všechna 
zúčastněná mužstva byla odměněna diplomem a cenou, které do turnaje věnoval Pivovar Nová Paka a Pension a restaurace Staro-
packá sokolovna. Konečné pořadí turnaje: 1. Bowling Nová Paka, 2. 1.FC Lípa, 3. Zlej se(n)! 4. Parní válec, 5. Zetor Podlevín, 
6. Rapid Příčná, 7. Džamal team, 8. Na poslední chvíli, 9. Squadra juniors, 10. 1. FK Pepek. Účastníci turnaje byli s jeho 
průběhem spokojeni a již dnes se těší na účast v dalším ročníku. 
Závěrem těchto dvou akcí bychom chtěli poděkovat panu Miloslavu Pourovi z Nové Paky, sportovnímu nadšenci a pravidelnému 
dopisovateli do Jičínského deníku, který byl na těchto akcích přítomen a informaci prostřednictvím článků předal i široké čtenářské 
obci okresu Jičín. 
Přípojka plynu do fotbalových kabin – červenec 2009
Nejen fotbalem je živ fotbalista. A tak museli přiložit ruku k dílu i samotní hráči a funkcionáři. Po zpracování projektové doku-
mentace, zajištění všech potřebných vyjádření a zajištění firmy, která položení a zapojení plynové přípojky provede (všechny tyto 
záležitosti připravili pracovníci OÚ) mohlo být v tomto měsíci přistoupeno k samotné realizaci akce. Přes vrtochy počasí (deštivo) 
byla technikou obce vyhloubena rýha, do které bude položeno vlastní potrubí. Přes různá úskalí, která vždy takovéto akce provázejí, 
provedli členové oddílu vysypání rýhy pískem a po položení trubky i zasypání pískem a dočištění výkopu. Po zahrnutí pak vlastní 
terénní úpravy nejbližšího okolí. Tato akce by měla přispět ke zlepšení vlastních podmínek jak v kabinách pro mužstva, tak ve 
sprchách, kde dosud vše bylo připojeno na elektřinu.  Zpracoval: výbor oddílu kopané a Jiří Knap – místostarosta obce 

Zpráva o průběhu “VEJŠLAPU – 2009”
Jako každým rokem, tak i letos jsme netrpělivě sledovali předpověď počasí na den, kdy jsme se měli vydat na túru do Krkonoš. Po dosti 
horkém srpnovém počasí se ale v sobotu mírně ochladilo a obloha se zatáhla, což bylo pro courání po kopcích přímo ideální.
Letošního pochodu se zúčastnilo celkem patnáct členů i příznivců oddílu lyžování, (ze kterého se pro špatné sněhové podmínky v 
posledních letech stává oddíl spíše turistický).
Trasa pochodu byla tentokrát netradiční. Zatímco v několika minulých ročnících jsme procházeli především hřebenovými parti-
emi, letos jsme zvolili méně navštěvovanou část Krkonoš, kde většina z nás šla poprvé. Po nezbytné startovní fotografii v centru 
Špindlerova Mlýna jsme se vydali po modře značené turistické cestě, která po několika kilometrech procházela oborou. Z těchto 
důvodů bude od 15. září až do jara uzavřená, takže jsme měli štěstí, že jsme tudy šli koncem srpna. Navíc jsme, k naší spokojenosti, 
kolem cesty nacházeli i houby.
Při přechodu Dřevařského potoku nás čekalo další překvapení. Z bývalého dřevěného mostu zde zbyla pouze jedna kláda jen chatrně 
podepřená dvěma podpěrami. Potok jsme tedy překonávali po kamenech.
Dále jsme procházeli osadami Přední Labská a Hořejší Herlíkovice, odkud se nám otevřely pohledy na protější stráně nad pravým 
břehem řeky Labe. 

Fotbal  Fotbal  Fotbal  Fotbal  Fotbal
Oddíl kopané TJ Sokol Stará Paka - Fotbalové léto
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Cesta nám dobře ubíhala, takže na oběd jsme se zastavili ve výletní restauraci U Černého Petra ve Strážném. Následoval již jenom 
mírný sestup žlutě značenou cestou do Vrchlabí, z níž se nám naskytly nezvyklé pohledy na Liščí a Černou horu.
Turistická část VEJŠLAPU 2009, jehož délka tentokrát měřila pouhých sedmnáct kilometrů, byla zakončena na náměstí ve Vrch-
labí. 
Čas do odjezdu vlaku jsme pak ještě vyplnili tradičním hodnocením celé akce v restauraci Kufr před vrchlabským nádražím.

POZVÁNKA
na volební valnou hromadu oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka,

která se koná dne 23. ledna 2010 od 13:30 hod. v sále “Staropacké Sokolovny”.

Program:    1) zpráva předsedy oddílu za rok 2009

     2) zpráva hospodáře za rok 2009

     3) zprávy trenérů družstev za rok 2009

     4) vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, týmů

     5) přestávka + občerstvení

     6) představení kandidátů pro volbu do výboru

     7) přednes volebních programů jednotlivých kandidátů

     8) seznámení s koncepcí další práce v oddílu stávajícím výborem 

     9) přestávka

   10) volba členů nového výboru oddílu kopané

   11) volba delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka

   12) diskuse
Srdečně zveme celou staropackou veřejnost, členy, nečleny, přátele a příznivce, kteří se chtějí 
o oddílu něco dovědět a třeba si i jen tak popovídat!
Těšíme se na Vás.    Výbor oddílu kopané TJ SO Stará Paka

Za pořádající oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka:   B. Nydrle

Podhoran - ètvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová, 
Mgr. Jitka Krausová, Jiří Knap a Věra Hlostová.

Redakèní uzávìrka 7. 10. 2009 Vychází 4x roènì. Náklad 350 ks. 
Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk FITOS Stará Paka.


