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ZDARMA

přeje za obecní úřad
Věra Hlostová
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Moje ohlédnutí za právě uplynulým rokem
Vážení spoluobčané,
v tomto zimním čase se mohu s Vámi na chvilku zastavit a rozdělit se s Vámi o své postřehy. Mohu se vyjádřit k právě doznívajícímu roku.
Co pro mě jako občana znamenal rok 2009?
Jistě máme každý spoustu zážitků, ať již více či méně příjemných nebo emotivních.
Pro mě jako řadového občana byl tento rok, rok 2009, především připomenutím a ohlédnutím 20 let zpět.
Před 20 lety jsem nejen já, ale všichni dostali obrovský dar, dar svobody. Někteří se tohoto daru vůbec nedožili. Dali totiž naší
vlasti to nejdražší, co každý z nás máme - život a zdraví. Protože právě já vím, o čem mluvím, chtěla bych vzkázat těm, kteří mají
nějaké výhrady k této společnosti, ať jsou vůbec rádi, že je mohou mít a projevovat je mnohdy až moc hlasitě. I to je totiž ta omílaná
a někdy zatracovaná „demokracie“.
Všem těm, kteří žádají hodně a nedávají nic, bych si dovolila připomenout jedno poselství.
Je to poselství J. F. Kennedyho, které vzkázal svému lidu v roce, kdy byl zvolen prezidentem, tedy v roce 1960.
„Neptej se, co může udělat vlast pro Tebe. Ptej se, co můžeš udělat pro svou vlast.“
Sama osobně jsem si připomněla toto výročí v Husově sboru 17. listopadu. Bylo nás tam skromně. Možná kolem 60 lidí na celou
Novou Paku. Ale lidi, kteří mně přirostli v mém životě na Novopacku k „srdíčku“, jsem tam našla. Byla jsem tam prostě mezi
svými.
Letos mě osud zavál o vánočních svátcích hodně daleko. Ale i když jsem byla v jiném světadíle, byla jsem ve vzpomínkách s těmi,
které mám ráda.
Do nového roku 2010 mám jedno velké přání. Je to rok voleb. U nás na Jičínsku parlamentních, senátních i komunálních.
Prosím všechny lidi, aby se nenechali ovlivnit populistickými sliby, které nejdou splnit. Aby přišli k volbám a volili podle zdravého
rozumu.
Všem občanům pak přeji v novém roce pevné zdraví a připomenu, že k tomu, aby nám všem bylo lépe, stačí dodržovat známé
„desatero“.
Věra Hlostová, starosta

Proč jsem „Staropačák“?
Ano, dnes po 30 letech, co žiji ve Staré Pace, si mohu říct, že jsem skutečně ráda, že žiji ve Staré Pace.
Ptáte se proč?
Narodila jsem se v Jilemnici a žila jsem 27 let vedle v obci v Libereckém kraji - Roztokách u Jilemnice. Každý má tu svou
„vísku“ zadrápnutou v srdíčku.
Nejinak to bylo i u mě. Když jsem se vdala a přestěhovala jsem se v roce 1979 do Staré Paky, myslela jsem si, že si zde
nikdy nezvyknu.
Odmala jsem měla ráda přírodu, lesy a především houbaření.
Tady ve Staré Pace je nádherná příroda. Když vyjdu na „Staropacká hora“ - mám to mimochodem přes lyžařský vlek do
kopce opravdu kousíček - rozprostře se přede mnou krásné panorama Krkonoš. Tenhle pohled musí ohromit každého.
Vždycky, když „vylezu nahoru“, si řeknu: „tak tady jsem doma a nikdy bych neměnila“.
Věra Hlostová

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.116 Lázně Bělohrad /Jičín/
• 12.00 h. Hořice /u zámku/
• 13.00 h. Lázně Bělohrad /nahoře na náměstí/
• 14.30 h. Stará Paka /parkoviště u OÚ/
• 15.00 h. Libštát /na náměstí/
• 16.00 h. Roztoky /před OÚ/
• 16.30 h. Studenec /u Požární zbrojnice/
Prodej 22. 4. 2010
při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 18 týd.
cena: 150,-Kč
Prodej 17. 6. 2010

při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/
Kuřice černé, červené
stáří:
14-18 týd.
cena:
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3 týd.
Moularden /kříženec pižmové+peking. kachny/
1-3 týd.
Kačeny barbarie /husokačeny/
1-3 týd.
Husy /bílé/
1-3 týd.
Husy /landeské/
1-3 týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8 týd.
Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

130-150,-Kč
60-80,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč
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USNESENÍ
USNESENÍ

Z 22. veřejného zasedání konaného dne 5. 11. 2009

ZO schvaluje:
1) Program 22. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný o body:
6c) Obec Stará Paka a VČP Net s.r.o.
8) + Plnění rozpočtu za 3. čtvrtletí roku 2009
13) + MŠ – školní vzdělávací program
18h) Přehled rozpočtového určení z daní k 31. 10. 2009
2) Ověřovatele zápisu z 22. veřejného zasedání pana Štefana Válka.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ladislav Frýba a pan Petr Kohút.
4) Prodej pozemku parc. č. 564/2 - část o výměře cca 50 m2 a pozemku PK 558 o výměře 468 m2, oba v k. ú. Karlov u Roškopova
za odhadní cenu panu Janu Křížovi a paní Haně Trunečkové.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 1. 2010
5) Prodej pozemku parc. č. 248/3 o výměře 59 m2 v k. ú. Stará Paka za odhadní cenu panu Vítězslavu Kučerovi.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 11. 2009
6) Prodej nebytové jednotky č. 237/4 o podlahové výměře 94,54 m2 + spoluvlastnický podíl na společných částech budovy – 9454/
59978 a spoluvlastnický podíl na pozemku st. p. 189/4 – 9454/59978 v k. ú. Stará Paka panu Františku Grohovi za 250000,Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 11. 2009
7) Převod práv a povinností k bytu č. 5 v bytovém domě čp. 520 ve Staré Pace z pana Stanislava Vaníčka na paní Janu Sochorovou.
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Agrochovem a.s. Stará Paka na zimní údržbu na období od 1. 11. 2009 do 31. 3.
2010.
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
9) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o. Kumburský Újezd na “Úpravu komunikace včetně odvodnění
– Roškopov ke kravínu” za cenu 256163,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
10) Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VČP Net. s.r.o. Hradec Králové na plynárenské zařízení včetně všech součástí a příslušenství, které bylo realizováno v rámci stavby “Rozšíření distribuční sítě – Stará Paka, ul. Revoluční”
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
11) Plán financování obnovy majetku V.O.S. a.s. Jičín.
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
12) Rozpočtové opatření č. 3 obce Stará Paka.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
13) Změnu v obsazení dílčí inventarizační komise v Krsmoli z pana Josefa Podzimka na pana Jana Podzimka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 6. 11. 2009
14) Směrnice Obce Staré Paky na rok 2010 a plán zimní údržby na období od 1. 11. 2009 do 31. 3. 2010.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: do 31. 12. 2010
15) Mandát pro pí. starostku k jednání o nákupu vánoční výzdoby, pouze v případě získání dotace z Král. kraje na vybudování
vodovodu v Roškopově – severovýchod.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
16) Výjimku z délky polední přestávky Masarykově základní škole Stará Paka.
Zodpovídá: Mgr. Antoš
Termín: průběžně
17) Dofinancování autobusových zastávek Lázeňskému mikroregionu v částce 42959,58 Kč.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: 30. 11. 2009
18) Neinvestiční transfer na rok 2009 ve výši 10524,24 pro JPO III Stará Paka na úhradu telefonních poplatků za krizové telefony.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 11. 2009
19) Mandát pro pí. starostku k jednání o projektu úpravy prostranství před Masarykovou základní školou a Mateřskou školou ve
Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
ZO neschvaluje:
1) Financování rozvodu zemních telefonních kabelů (O2) v lokalitě “Záduška” ve Staré Pace Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 21. VZ konaného dne 3. 9. 2009.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka za III. čtvrtletí 2009.
3) Příkaz starostky obce inventarizačním komisím k provedení inventarizace movitého i nemovitého majetku obce Stará Paka k
31. 12. 2009.
4) Výroční zprávu Masarykovy základní školy Stará Paka za školní rok 2008 - 2009.
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5) Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Stará Paka.
6) Propagační materiály svazku obcí NOVOPACKO.
7) Nabídku Czech POINT na OÚ Stará Paka.
8) Kontrolu dotace na zřízení pracoviště Czech POINT.
9) Informaci pí. starostky o žádosti SDH Brdo o opravu studně u horního rybníka na Brdě.
10) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření OÚ Stará Paka za rok 2009 Krajským úřadem Hradec Králové.
11) Informaci pí. starostky o údržbě komunikací technikou firmy KOBIT, kterou poskytl pan Petr Krejčí.
12) Informaci místostarosty p. Knapa k nezískané dotaci z EU na projekt v rámci LM.
13) Informaci místostarosty o sportovních akcích v rámci LM.
14) Informaci pí. starostky k rozpočtovému určení daní k 31. 10. 2009.
15) Zprávu předsedy finančního výboru pana Josefa Dlaboly.
16) Informaci p. Dlaboly k černé skládce v Ústí.
17) Zprávu místostarosty p. Knapa k špatnému třídění komunálního odpadu.
18) Informaci místostarosty p. Knapa o zimní údržbě obecních komunikací a chodníků.
19) Informaci p. Ing. Červeného o vymalování kulturního domu v Roškopově.
20) Informaci p. Ing. Červeného o žádosti pana Ježka o pomoc při řešení situace s pokácením stromu stojícího na rozhraní silnice
a břehu v Roškopově.
21) Žádost p. Ing. Červeného o opravu cesty k Zuzánkovým a Tomešovým v Roškopově.
22) Informaci p. Válka o poškozování chodníků řidiči, kteří parkují na chodnících.
23) Dotaz p. Krejčího k údržbě schodů k nádraží.
24) Upozornění p. Krejčího na černou skládku na jeho pozemku v Roškopově.
25) Informaci p. Suchardy o osvětlení u p. Hrnčíře v Roškopově, kde přerostlé smrky brání řádnému osvětlení.
26) Žádost paní Zuzánkové na umístění světla VO u pí. Urbanové v Roškopově.
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

USNESENÍ

Z 23. veřejného zasedání konaného dne 17. 12. 2009

ZO schvaluje:
20) Program 23. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný o body:
6j) Obec Stará Paka a AUDIT AZ s.r.o. – poradenství DPH
11e) Změna účelu čerpání dotace – neinvestiční účely SDH – 6,- Kč na věcné vybavení
11f) Souhlasné stanovisko – fotovoltaická elektrárna
11g) ZŠ – ČŠI – kontrola
11h) Zpráva KV a FV o výsledku čerpání dotací dle “pravidel obce” za rok 2009
21) Ověřovatele zápisu z 23. veřejného zasedání pana Josefa Dlabolu.
22) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová a pan Ing. Pavel Červený.
23) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Oldřichem Makovičkou na technickou pomoc při přípravě, výběrovém řízení a
zajišťování stavby “Rekonstrukce kanalizace Revoluční ul.” a “Zatrubnění bezejmenného toku”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
24) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Kooperativou, pojišťovna, a.s. na aktualizaci pojištění movitého a nemovitého majetku
Obce Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
25) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Pekařstvím Bohemia s.r.o. o poskytnutí sponzorského daru ve výši 6000,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
26) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Královéhradeckým krajem Hradec Králové o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2009.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
27) Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o.Hradec Králové k oprávnění uložení a provozování stavby plynárenského zařízení včetně jejího příslušenství na pozemcích p.č . 452/5, 452/7, 1398/7 a 1425 vše v k.ú. Stará
Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
28) Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ateliérem Maur s.r.o. na vánoční světelnou výzdobu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
29) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Miroslavem Pyciakem na zpracování projektové dokumentace pro realizaci díla
regenerace vegetačních úprav obecního parku před Základní školou a areálu Mateřské školy ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
30) Smlouvu o podmínkách zřízení stavby a provozu vodárenského vedení a zařízení a o omezení užívání nemovitosti mezi S.Ú.S
Královéhradeckého kraje p.o. a Obcí Stará Paka při “Rekonstrukci kanalizace v ul. Revoluční a zatrubnění bezejmenného toku
v obci Stará Paka, okres Jičín”.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
31) Smlouvu o poskytnutí dotace na provedení stavby s názvem “Vodovod Roškopov – severovýchodní část” ve výši 600000,- mezi
Královéhradeckým krajem a Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
32) Mandátní smlouvu na ekonomické, organizační a účetní poradenství a daňové poradenství mezi Obcí Stará Paka a firmou AUDIT
AZ s.r.o. Nová Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2009
33) Plán činnosti Obce Stará Paka na rok 2010 dle přílohy zápisu.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
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34) Rozpočet obce Stará Paka na rok 2010.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: průběžně
35) Rozpočtové opatření č. 4 obce Stará Paka
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: neprodleně
36) Změnu účelu čerpání dotace – neinvestiční účely SDH ve výši 6,- Kč na věcné vybavení.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: 31. 12. 2009
37) Sazebník úhrad nákladů na poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 1. 2010
ZO neschvaluje:
2) Prodej pozemku parc. č. 1039/38 v k. ú. Stará Paka manželům Vrabcovým.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
3) Souhlasné stanovisko se zřízením fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 705/1, 705/2 a 708/1 vše v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
ZO bere na vědomí:
27) Kontrolu usnesení z 22. VZ konaného dne 5. 11. 2009.
28) Informaci pí. starostky o plnění rozpočtu obce Stará Paka za r. 2009.
29) Informaci pí. starostky o výsledcích kontroly z Finančního úřadu dotace MPSV – příspěvek úřadu práce na vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací.
30) Informaci pí. starostky o výsledcích místního šetření a ústního jednání RŽP Nová Paka týkající se znečištění toku Rokytka.
31) Informaci pí. starostky o předložení studie týkající se zpevnění ploch v prostoru ul. U Továrny ve Staré Pace.
32) Informaci p. Ing. Červeného o zřizování fotovoltaických elektráren v jiných obcích a o možnostech kompenzace obce.
33) Informaci o kontrole z České školní inspekce týkající se využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých Masarykově základní škole ve Staré Pace.
34) Informaci p. Ing. Červeného o kontrole čerpání neinvestičních transferů poskytnutých právnickým osobám za rok 2009 dle
“Pravidel obce”.
35) Informaci p. J. Dlaboly o výsledcích kontrol provedených finančním výborem v roce 2009.
36) Informaci pí. starostky o anonymním dopisu týkajícím se výstavby chodníku k nádraží i odpověď pí. starostky, že komunikace
není v majetku obce Stará Paka, a tudíž obec nemůže investovat do cizího majetku.
37) Informaci p. místostarosty o změně a doplnění v sazebníku služeb obce týkající se uveřejňování inzerátů firem na webových
stránkách Obce Stará Paka – bude projednáno na příštím VZ.
38) Informaci p. místostarosty o nutnosti zřízení dalších košů pro likvidaci psích exkrementů.
39) Informaci p. místostarosty o některých změnách v jízdních řádech autobusové dopravy.
40) Připomínku p. Frýby k poruše VO od Obecního úřadu k Roškopovu.
41) Připomínku p. Frýby k osvětlení ul. Fügnerova – žádost přesunout těleso VO.
42) Připomínku p. J. Dlaboly k poruše vánoční výzdoby.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

INFORMACE OBČANŮM
1) Tradiční Tříkrálová sbírka se uskutečnila na území naší obce od 6. do 10. ledna 2010. Vybrané peníze se z 65% vrátí do oblasti,
kde byly vybrány. Po otevření pokladniček na OÚ v pondělí 11. ledna 2010 zjistili přítomní, že letos se vybralo ve Staré Pace
a v přidružených obcích 24.901 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
V našem případě bude výtěžek použit pro přímou
pomoc Juditě Kábrtové, která bydlí v Úbislavicích.
Juditě bude v únoru 11 let a je velmi zdravotně
postižená. Nemůže se hýbat, nemůže jíst ústy,
neumí mluvit. Pečuje o ni její maminka. Za vybrané peníze bude pořízen zvedák do vany. Zbylá
část peněz bude rozdělena mezi Diecézní charitu
Hradec králové a Charitu Česká republika, které z
nich financují humanitární pomoc v ČR i po celém
světě.
2) Inzerce pro firmy.
Podnikatelské subjekty si mohou na stránkách obce
www.starapaka.cz v sekci ubytování inzerovat
svoje služby dle platného ceníku. Žádosti o tuto
inzerci směřujte na místostarostu pana J. Knapa.
3) Změna územního plánu č. 4.
Na základě žádosti o změnu č. 4 územního plánu obce Stará Paka vyzývá obecní úřad případné zájemce o tuto změnu, aby své
žádosti podávali do 31. 7. 2010. Protože se jedná o dlouhodobý proces, je tento termín konečný a případní zájemci, kteří si podají
žádost o po tomto datu, budou muset počkat na další změnu ÚP.
Věra Hlostová
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ZIMNÍ SEZONA V NAŠÍ OBCI
Tak jako každý rok se obec Stará Paka řídí Plánem zimní údržby
obce, který ve své podstatě obsahuje veškeré pokyny pro zimní
údržbu místních komunikací a chodníků. Vyhrnování sněhu na
místních komunikacích je zajištěno smlouvou s a.s. Agrochov
Stará Paka. Posyp komunikací a prohrnování chodníků provádějí
pracovníci Obecního úřadu, případně pracovníci, které má Obec
nasmlouvány pro případ kalamitního stavu.
První vážnější prověrkou ve stávajícím zimním období byl
prodloužený druhý lednový víkend (8. - 11.), kdy přívaly sněhu
zasáhly prakticky celou naši republiku a nevynechaly ani naši
obec. Mohu zodpovědně říci, že touto „generálkou“ prošli všichni
se ctí. Je nutno vyzdvihnout pečlivost odvedené práce pana Jecha
(řidiče traktoru s radlicí), který má na starosti místní komunikace
ve Staré Pace, Roškopově, Ústí a Karlově. Rovněž pracovník
střediska Brdo, který prohrnuje komunikace v Zápřičnici, na Brdě
a Krsmoli, provedl svoji práci bez jediné připomínky. Pracovníci
obce provedli základní ošetření ostatních komunikací a prohrnutí
chodníků. Poděkování patří i „výpomoci důchodců“ pana Raila
a pana Poličanského, kteří prováděli úklid sněhu v okolí požární
zbrojnice a parkoviště u Obecního úřadu a dočišťování chodníků
u přechodů pro chodce.
Pro každé zimní období je vydávána starostou obce „Výzva pro
motoristy“ v tom smyslu, aby svoje motorová vozidla nenechávali zaparkovaná na místních komunikacích, které jsou vesměs
úzké a takto zaparkovaná vozidla pak tvoří překážku jednak pro
vyhrnutí sněhu, vystavují se nebezpečí svého poškození od prohrnující techniky a v neposlední řadě brání ostatním vozidlům,
která chtějí sjet či vyjet do strmých ulic. Řada zodpovědných
řidičů toto chápe a nechává své vozidlo na obecním parkovišti u

firmy Norma či na parkovišti u penzionu a restaurace Sokolovna,
kde je taktéž s majitelem krátkodobé parkování při obtížných
klimatických podmínkách dohodnuto. Stálé připomínky však
přicházejí z ulice Letná, kde trocha ohleduplnosti i nadále chybí.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem občanům, kteří v této
situaci, kdy napadlo najednou větší množství sněhu, pochopili,
že vzít do ruky lopatu a uklidit pár metrů chodníku před vlastním
domem je v této situaci lepší, než čekat, až se na tento chodník
dostane obecní technika a provede jeho ošetření. Věřte, že nikdy
a nikde, v žádné obci či městě, se nemůže podařit provést úklid v
jeden čas na celém území obce či města, vždy musí být stanoven
časový plán a postup prací.
Zákonem č.97/2009 Sb. o pozemních komunikacích bylo rozhodnuto, že desítky let zpět uznávaná povinnost občana udržovat chodník přináležící jeho nemovitosti přechází od roku 2009
na obce a města. Nikoho z vyšších úředníků, kteří tento zákon
odsouhlasili, však nezajímá, že malé obce či města mají své
finanční rozpočty už tak napjaté, že si nemohou dovolit nákup
další techniky či zaměstnávat řadu dalších lidí na tuto práci.
Proto věřím a tímto se i obracím na ty „rozumné“ občany, kteří
úklid sněhu na přilehlých chodnících prováděli již dříve, že takto
učiní i nadále a budou tak nápomocni nejen obecnímu úřadu, ale
i všem ostatním uživatelům chodníků v rámci obce Stará Paka.
Doufám, že se vzájemnou pomocí, tolerancí a pochopením nás
všech, občanů Staré Paky a přidružených obcí, podaří nástrahy
zimního období překonat ke všeobecné spokojenosti.
leden 2010
za Obecní úřad Stará Paka
Jiří Knap - místostarosta

ODPADY V OBCI
Vážení spoluobčané,
dovolte mi krátké zamyšlení nad stavem odpadů v roce 2009 v naší obci. V úvodu porovnám řečí čísel 11 měsíců roku 2009 se
stejným obdobím roku 2008. Co se týče svozu komunálního odpadu z domácností a tříděného odpadu (papír, sklo, PET), mohu
říci, že objem svezeného množství je téměř totožný s předchozím rokem, výjimka je pouze u skla – o 1 tunu více a PET lahví o
0,8 tuny více v roce 2009. Zajímavější čísla jsou ze sběrného
dvora v Nové Pace, kam bylo uloženo o 14,5 tuny méně objemných odpadů, o 2,7 tuny méně stavební a demoliční suti.
Naopak k navýšení došlo u biologického odpadu o 4 tuny, o
15 ks chladniček či mrazniček, o 20 ks pneumatik z osobních
vozidel. Z těchto čísel by se dalo usuzovat, že naše domácnosti
již “velký úklid“ provedly. Přesto však, když se projdeme po
Staré Pace i přilehlých obcích, najdeme mnoho míst, kde by
se ledacos dalo vylepšit, odpady vytřídit a odvézt do Sběrných
surovin či na sběrný dvůr a udělat v okolí našich příbytků
pořádek. Je to v nás, v lidech, kteří v daných lokalitách bydlí.
Na sběrných místech se stále objevují vyřazené věci, které by
jedinec, jenž je zde odložil, měl zlikvidovat sám, ale proč by to
dělal, když to za něho udělají pracovníci obce. A tyto situace
se pravidelně opakují, přestože jsem je popisoval již několikrát
v předchozích číslech našeho čtvrtletníku (pro ilustraci uvedu
– postelové matrace, plastové díly z automobilů, ošacení a
obuv, plastové kanystry či přepravky, televizní antény a mohl
bych uvádět další a další). Věřím, že snad toto do budoucna
pochopí mladší generace, která se otázkami životního prostředí
zabývá ve školní výuce. Nechci zde popisovat, co se neustále objevuje v nádobách na tříděný odpad, na nádobách jsou jasné nápisy
v českém jazyce, co do které nádoby patří. Chtělo by to snad pouze obecního hlídače.
Rovněž v roce 2009 došlo k řadě poškození nádob (4 shořely či byly propáleny, 1 byla odcizena, 3 velkoobjemové kontejnery byly
zapáleny nočními vandaly). Když to sečteme, vznikla zcela zbytečná škoda ve výši větší než 26 tis. Kč.
K otázce odpadů bezprostředně patří i likvidace psích exkrementů. V obci jsou umístěny 3 stanoviště s odpadními sáčky a odpadním
košem pro tyto účely. Mohu říci, že řada majitelů čtyřnohých miláčků této služby využívá, ale je i velká řada těch, kteří nechávají
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CO BUDETE DĚLAT NA VALENTÝNA?
Vážené Dámy
Udělejte si den příjemnější

Vezměte své partnery a přijďte
na svatého Valentýna povečeřet
do Staropacké Sokolovny.
Pro každou ženu máme malé
překvapení a po dobrém jídle
Jahody se šlehačkou

Akce platí od 12. 2. do 14. 2. od 14.30 do 21.30 hodin
Těšíme se na Vás !!!
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vykonanou psí potřebu bez povšimnutí a věří, že to někdo “zlikviduje podrážkou své obuvi”, až bude tímto místem procházet. Proto
byl zastupitelstvem obce odsouhlasen nákup dalších 3 košů, které budou rozmístěny v jarním období 2010 na vytipovaná místa s
častou frekvencí psů.

POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2010

Přes výše uvedená fakta a vynakládané finance na likvidaci odpadů vedení obce rozhodlo poplatek pro rok 2010 nenavyšovat a
zůstává tedy ve výši:

občan s trvalým pobytem za osobu a za rok
za rekreační objekt na rok

450,- Kč
450,- Kč

Tak jako v minulém období mohou občané uplatnit slevu: na studenta, který je ubytován mimo trvalé bydliště v ubytovacím zařízení
školy (doložit potvrzení o ubytování), na občana dlouhodobě žijícího v cizině, umístěného dlouhodobě ve zdravotnickém zařízení, v
nápravném zařízení (doložit čestné prohlášení či doklad o umístění) a dále při dlouhodobém nevyužití objektu k rekreačním účelům (čestné prohlášení majitele). Poplatek
se platí k 15. březnu 2010, v případě vyšší platby než 900,- Kč je možno tuto částku
rozdělit do dvou splátek, a to k 15. březnu 2010 a k 15. září 2010. Poplatek mohou
občané hradit hotově v pokladně OÚ Stará Paka, složenkou či převodem z účtu (po
konzultaci s pokladní a přidělením variabilního symbolu).
Závěrem si dovoluji věřit tomu, že k otázce likvidace odpadů a úhradám poplatku za
odpady budou občané přistupovat zodpovědně, budou si všímat nejen věcí svých, ale
nebudou se bát upozorňovat spoluobčany na nešvary, když tyto zjistí či uvidí. Jen společným úsilím můžeme vytvářet dobré životní podmínky pro spokojené bydlení a život
v naší obci. K tomu, abychom toho dosáhli, si dovoluji popřát všem občanům Staré
Paky a přidružených obcí do roku 2010 hlavně pevné zdraví, štěstí a spokojenost.
Jiří Knap, místostarosta

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU....
Povedení hosté

Povedená trojice, muž, žena a jejich pes navštívila v noci v neděli 8. listopadu jednu z restaurací ve Staré Pace. Dobře se najedli a
napili, ale platit už nechtěli. Vzhledem k tomu, že si s nimi nevěděla obsluha rady, oznámila vše na policii. Oba byli velmi drzí a
nechtěli hlídce poskytnout potřebnou součinnost při ověření jejich totožnosti. Ani jejich pes se nechoval zrovna vzorně a po celou
dobu vrčel. Nakonec přece jen policisté zjistili, o koho se jedná, a protože hříšníci útratu nezaplatili, šetří se případ jako přestupek
proti majetku.

Několik rad jak předejít vloupání do sklepních kójí

•
zamykejte veškeré vchody v domě, a to i ve dne
•
zajímejte se o neznámé osoby, které se neoprávněně zdržují v budově i ve sklepních prostorách
•
v kójích pokud možno neukládejte drahé nářadí, sportovní vybavení (jízdní kola, lyže apod.), elektroniku a další cenné věci
•
v případě, že dojde k vloupání, zásadně nevstupujte dovnitř, neuklízejte
•
ve všech těchto případech neprodleně informujte Policii ČR na lince tísňového volání 158
Záleží právě na vás, zda svojí lhostejností zvýšíte zlodějům šanci na úspěch!!

Krádež dřeva

Zásobu dřeva na zimu si zřejmě dělal neznámý pachatel, který během listopadu odcizil v lesním porostu nedaleko Staré Paky vyvrácené stromy. Svým jednáním způsobil škodu ve výši 4.500 korun. Případ šetří novopačtí policisté jako přestupek proti majetku.

Vloupání do kanceláře

Smolař roku. I tak by se dal nazvat dosud neznámý pachatel, který se během uplynulého víkendu vloupal do jedné z firem ve Staré
Pace. Oknem se dostal do administrativní budovy, kde následně v prvním patře prohledal kancelář pokladny a příruční sklad, ze
kterého si odnesl uzamčenou kovovou pokladnu. V té době netušil, že je úplně prázdná. To zjistil až venku, kde se mu ji podařilo
otevřít. Nakonec kasu nechal svému osudu a z místa odešel. Majitel vyčíslil škodu na poškozeném zařízení na částku nejméně 5
tisíc korun. Případ šetří novopačtí policisté.

Pozor na obchody přes internet

Internetový obchod se v poslední době stal velmi oblíbenou službou pro zákazníky, kteří rádi nakupují z tepla svého domova.
Nutno podotknout, že i tato služba má své úskalí. Mnozí zákazníci se totiž svého zboží nikdy nedočkali, a to i přesto, že ho včas
a řádně zaplatili. Jednou z podvedených je i mladá žena z Jičínska, která si na začátku prosince vybrala na bazarových stránkách
internetu notebook. Potvrdila jeho koupi a následně se s prodávajícím dohodla na částce 7.100 korun, kterou zaslala na jeho účet.
Do dnešního dne se však počítače nedočkala, a to ani po několika urgencích. Případ šetří policisté Obvodního oddělení v Hořicích,
jako podezření z trestného činu podvodu.
Hana Klečalová
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ŠKOLA

Zápis dětí do první třídy
Ředitelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, okres Jičín
oznamuje, že zápis dětí do 1. třídy bude proveden

v pátek 5. února 2010 v době od 12:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které dovrší šesti let do 31. prosince 2010 (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).
Děti přijdou k zápisu v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců, kteří s sebou přinesou rodný list dítěte.
Ve Staré Pace 8. ledna 2010
Mgr. Pavel Antoš v.r., ředitel ZŠ

ADVENT VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Adventní čas je věnován především přípravám na Vánoce. Proto
jsme se i my ve školní družině pečlivě připravovali. Veškerá naše
činnost byla zaměřena na vánoční výzdobu, dárečky, přáníčka,
zvyky a tradice.
Hned první adventní týden jsme psali dopis Ježíškovi. Dále jsme
vyráběli z papíru čerty, andělíčky a Mikuláše. Nezapomněli jsme
ani na sv. Barborku a pověsili pro ni na okno sáček. Druhý den
děti netrpělivě obcházely okolo a přemýšlely, co tam pro nás asi
nechala. Po otevření následovalo příjemné překvapení, protože
tam na nás čekaly jen samé dobroty. Zřejmě v naší družině máme
jen samé hodné děti. Společně jsme si vyrobili adventní kalendář
v podobě vánočních stromečků a postupně je odebírali, abychom
věděli, kolik dní nám ještě zbývá do Vánoc.
Druhý týden nás čekalo pečení perníčků. Všechny děti se už
těšily. Přinesly si z domu různé tvary vykrajovátek a pustily se s
chutí do práce. Vykrajování a válení válečkem nám šlo pěkně od
ruky, je vidět, že téměř všichni doma pilně pomáhají při pečení
cukroví. Ne vždy se všechno podaří, tak se stalo i nám, že některé
perníčky se mírně připálily. Dále jsme samozřejmě postupně
zdobili školní chodbu a okna vánočními hvězdami – květinami.
Třetí týden jsme vyráběli přáníčka. Seznámili jsme se tak s novou
technikou, která se nazývá Tea bag folding. Různým poskládáním
přebalů od čajů různých značek vznikají krásné a zajímavé tvary
vhodné na přání a ozdoby na dárky. Pro naše blízké jsme zhotovili
vánoční svícen ze samotvrdnoucí hmoty dozdobený perličkami.
A ve čtvrtek se děti konečně dočkaly vytoužené vánoční nadílky.
Pod stromečkem na ně čekalo plno různých společenských her,
ale i venkovní sportovní náčiní. Ihned si je všechny vyzkoušely.
Poslední adventní týden jsme si připomněli některé z vánočních
zvyků, jako krájení jablíček, házení pantoflem a pouštění svíček
po vodě. Zavítali jsme také do lesa, abychom připravili i vánoční
stromeček pro zvířátka. Některé děti nezapomněly a přinesly
mrkve, jablka, kukuřice, semínka a kaštany. Po novém roce se
zajdeme podívat, jestli zvířátka naše dobroty našla. Na přání dětí
jsme také zhlédli pohádku na DVD. Poslední den ve škole jsme
strávili u vlastnoručně upečených perníčků. Sice nám tak trochu
křupaly, ale nikomu z nás to nevadilo. Na konci každého týdne

jsme vždy poseděli u zapálených svíček na adventním věnci a
poslechli si vánoční koledy. Adventní čas jsme si všichni náležitě
užili. Přejeme všem do nového roku 2010 hodně zdraví, štěstí a
pohody.
Markéta Fléglová
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VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Naše pátá třída se rozhodla, že opět bude vystupovat na vánočních besídkách. A tak jsme začali pilně nacvičovat písničky a
básničky.
Naše první vystoupení nás čekalo v pondělí 14. prosince na Brdě
pro důchodce. Odpoledne jsme tam odjeli auty. Zazpívali jsme
vánoční koledy a recitovali básničky. Lidem se naše vystoupení
velice líbilo a za náš výkon jsme dostali malé občerstvení. Pak
nás auta odvezla zpět do Staré Paky.
V úterý 15. 12. nás čekalo další vystoupení na Obecním úřadě ve
Staré Pace pro důchodce. Opět se naše vystoupení velice zdařilo
a byli jsme odměněni velkým potleskem.
Ve středu 16. 12. navečer jsme vystupovali v naší Základní škole
ve Staré Pace a toto vystoupení patřilo hlavně našim rodičům.
Představení zahájil pěvecký sbor, pak následovala naše pátá třída,
dramatický kroužek a nakonec opět pěvecký sbor.
Ve čtvrtek 17.12. večer se s námi vydal autobus do Levínské
Olešnice. Zde jsme v kulturním domě pro místní obyvatele
předvedli stejné vystoupení jako u nás ve škole. Za náš úspěch
jsme dostali občerstvení a vánoční balíčky. Potom nás autobus
odvezl zpět do Staré Paky.
V úterý 22. 12. jsme předvedli naše poslední vánoční vystoupení
žákům ze základní školy. A po tomto náročném týdnu nás čekaly
zimní prázdniny.
Nacvičováním jsme strávili spoustu času, ale nebylo to tak těžké,
protože zpíváme, hrajeme a přednášíme s radostí. Tato snaha se
nám vyplatila, jelikož se naše vystoupení všem líbila a pokaždé
jsme byli odměněni potleskem a nějakou sladkostí.
Radek Jech

Lukáš Mokoš, 6. třída, 2009/2010

Slohová práce - vypravování. Zadané téma: Měl jsem velikou radost

Měl jsem velikou radost.

Jednoho dne o prázdninách jsem jel na měsíc k babičce. Sbalil jsem si oblečení, oblíbené hračky a několik čokoládových sušenek.
Věci byly v kufru, vyrazil jsem.
Dorazili jsme k babičce v pořádku. Babička na mě už čekala před domem. Když jsme se přivítali, vešli jsme do domu. Babička mi
řekla, ať si jdu připravit věci do pokoje pro hosty. Rozloučil jsem se s rodiči a šel.
Náhle jsem uslyšel něco na půdě. Šel jsem to tam omrknout. V koutě pod krabicemi stál starý rozsvícený počítač. Byly na něm
pavučiny, takže tam byl asi dlouho. Přicupital jsem k němu a dotkl se ho. Vše okolo začínalo mizet. Uvědomil jsem si, že jsem se
nejspíš nějak dostal do počítačové hry.
Najednou jsem stál na dlouhých schodech, které vedly nahoru do duhové vesnice. Náhle se ozval hlas: „Vítejte v počítačové hře
Slinger!“ „Jak jsem se sem dostal?“ zeptal jsem se.
„Teleportovali jsme tě sem,“ odpověděl hlas. „Když se dostaneš až na konec hry, můžeš se vrátit zpět. Ale když se tam nedostaneš,
zůstaneš tu navždy. Dostaneš deset životů. K tomu tisíc peněz, za které si budeš moci kupovat potřebné věci.“
Hlas ztichl, vypravil jsem se. Potkal jsem neznámé stvoření. Řekl bych, že to byl kříženec lva, orla a kozoroha. Něco šustlo, proto
odletěl. Dorazil jsem do vesnice, v které žili kentauři, obři, čerti a spousta dalších bytostí. Uviděl jsem pár kluků, kteří byli lidského původu. Jmenovali se Jon a Don. Rozhodli se, že půjdou se mnou. Dorazili jsme k obří bráně, u které stáli obři s meči. Zeptali
jsme se, co hlídají. Odpověděli, že za branou je konec hry, ale kdo se tam chce dostat, musí je porazit. Objevil se kupec a nabídl
mi brnění, zbraň, jídlo a štít za tisíc korun. Tak jsem vše nakoupil a dal mu všechny koruny. Řekl jsem, že boj může začít! Obři se
dali do boje a málem zašlápli Dona. Jednoho jsem sekl do nohy a skymácel se k zemi. Bohužel, zavalil Jona. Zůstali jsme dva na
jednoho. Náhle obrovi tak zabručelo v břiše, až se země otřásla. Nabídl jsem mu pytel jídla, když mě pustí. Ze zoufalství přikývl,
otevřel bránu a pustil se do jídla. Za branou stál kříženec orla, lva a kozoroha. Naskočil jsem na něj a on mě odnesl ze hry ven.
Však i babička mě už hledala.
Když mě našla, řekla, že už je čas na spaní, šel jsem tedy spát. Měl jsem velikou radost, že jsem se ze hry dostal.

Vánoční představení
A byly tu Vánoce! Všichni lidé měli spoustu starostí, co nakoupit
nejbližším pod stromeček, jaké letos napéct cukroví, kde sehnat
kapra. Naše škola ale řešila úplně jiné problémy. Chystala se
totiž vánoční vystoupení pro naši obec.
Všichni se pečlivě připravovali už měsíce dopředu. Sboreček a
páťáci si procvičovali své hlasivky, ale my dramaťáci jsme měli
jinou přípravu. Už v listopadu jsme měli vystupovat před místní
knihovnou, když probíhala výstava s názvem ”Návštěva odji-

nud”. Jelikož v tomto období zaútočila na většinu žáků chřipková
epidemie, tak se mnoho herců nemohlo vystoupení zúčastnit.
Proto jsme se s paní učitelkou Janou Kuželovou dohodli, že
představení přesuneme na Vánoce.
V dramatickém kroužku jsme vytvořili čtyři skupiny. Každá si
přichystala scénku z jiného koutu světa. Například Santa a jeho
povinnosti, nervní číšník ze Slovenska a mimozemšťané. Největší
překvapení jsme měli my, Teletubbies. Celou akcí provázely
Tereza s Nikolou z osmé třídy. Roztomilý andílek alias Terka ze
sedmé třídy zahájila zacinkáním na zvoneček Vánoční show.
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“Začínají Vánoce. Hurááá!” Těmito slovy začala naše první
zkouška. S nadšením jsme se začali připravovat už v říjnu. Čas
se neúprosně blížil a my jsme neměli žádné kostýmy. Na poslední
chvíli se nám podařilo dát soupravu dohromady, vypadali jsme
skutku úchvatně a roztomile.
První vystoupení pro veřejnost probíhalo v tělocvičně naší školy.
Přišlo opravdu mnoho lidí a tímto jim chceme poděkovat. O dva
dny později jsme se vydali autobusem do Levínské Olešnice,
kde jsme měli velký úspěch a každý dostal balíček s ovocem.
Nakonec den před vánočními prázdninami jsme se předvedli
před našimi spolužáky. Jeden chlapec z deváté třídy nedorazil
do školy, a proto ho musel nahradit náš pan ředitel, který dal do
role opravdu vše a předvedl bravurní výkon.
Tento rok se nám opravdu vyvedl už jen kvůli tomu, že nám
pomáhala paní učitelka Jana Kuželová, které chceme za celý
dramatický kroužek poděkovat. Těšíme se, až se s vámi uvidíme
na letním vystoupení.
Lucie Bilová, Andrea Tauchmanová a Pavlína Kuželová

Vánoce - zamyšlení
Vánoce jsou svátky klidu, lásky a přátelství. Kouzlo Vánoc začíná rozsvícením první svíčky na adventním věnci. Každý týden
přibude jedna další. Poslední neděli před Štědrým dnem se zapálí všechny čtyři. Lidé se scházejí, vyznávají si lásku dárky a přejí
si hodně štěstí. Vánoce znamenají pro každého něco jiného. Křesťané dne 24.12. slaví narození Ježíše Krista. Děti se hlavně těší na
kapra ve vaně, spoustu cukroví, zdobení jedličky a Ježíška. Nemohou se dočkat, až zazvoní zvoneček a ony najdou plno balíčků
pod rozzářeným stromečkem. Přestože v dnešní době se moc zvyky nedodržují, v některých rodinách ano.
Na Štědrý den drží půst, aby pak večer zahlédli zlaté prasátko. Krájí jablka, a pokud se objeví hvězdička, budou mít štěstí. Na lustr
se pověsí jmelí, pod kterým by se lidé měli obejmout. Dříve si děti pouštěly lodičky ze skořápek oříšků. Dívky házely pantoflem,
aby zjistily, zda se v příštím roce vdají. Ke Štědrovečerní večeři býval kuba s houbami, nyní jíme smaženého kapra s bramborovým
salátem. Po ní zpívali všichni koledy a očekávali příchod Ježíška. Nedostávali tak bohaté a drahé dárky, jako dnes my. Dokázali se
radovat z obyčejného ovoce nebo z dřevěné hračky. Šťastnými je dokázala udělat chvíle, kdy se sešla celá rodina i s příbuznými a
mohli si vyprávět příběhy ze života. Krásný den zakončili Půlnoční mší.
Myslím si, že vánoční období je kouzelné. Vůně pečeného cukroví, živého stromečku a zasněžená krajina. Při pohledu z okna mi
všechen sníh připomíná měkkou peřinu. Sice žádné zvyky nedodržujeme, ale i přesto si všechen tento čas užívám. I když o něco
méně, než když jsem ještě věřila na Ježíška. Mám ráda tu chvíli, kdy se celá rodina sejde u stromečku, povídáme si a rozdáváme
dárky. Je přeci hezké vědět, že na vás někomu záleží, myslí na vás a i potěší malým dárkem.
Klára Zahradníková

SVAZ DŮCHODCŮ
Vážení občané a čtenáři čtvrtletníku Podhoran. Informujeme Vás o situaci, která vznikla při realizaci parkoviště před naší kanceláří.
Aby mohli u nás parkovat zdravotně postižení, bylo potřeba parkoviště s tvrdým povrchem /asfalt nebo dlažba/ a namalovat pruhy
tak, jak říká vyhláška. Městský úřad Nová Paka nemá peníze ani na proplacení energie pro naši kancelář, proto jsme požádali pana
F. Škvařila, jestli by nám nemohl přes kraj pomoci. Vše dopadlo dobře, a proto děkujeme za sponzorský dar firmě NADOZ a panu
Militkému. Za přímluvu u hejtmana panu Škvařilovi a hejtmanovi Královéhradeckého kraje panu Francovi za finanční dar.
za Svaz důchodců předseda Miroslav Šulc

PAČTÍ SENIOŘI V JANSKÝCH LÁZNÍCH

Přiblížilo se léto, kdy nastává doba dovolených, výletů a procházek a pro packé seniory již po desáté byl připraven rekondiční pobyt
v Janských Lázních. Uspořádal ho opětovně novopacký Svaz důchodců. Poděkování za bezproblémový, dobře organizovaný týden
patří Jarmile Šulcové a zdravotní sestře Janě Janečkové.
Prvního ze dvou turnusů se zúčastnilo z 38 seniorů i 19 staropackých. Přijeli do malebného městečka nejen pro zlepšení zdravotní,
ale i fyzické kondice. Kromě procedur prováděných zkušenými masérkami a maséra a každodenního hodinového plavání v krytém
bazénu absolvovali méně i více náročné turistické vycházky a výlety. Ty mohli podnikat díky pěknému počasí, které vydrželo téměř
po celý týdenní pobyt. Někteří vyjeli lanovkou na Černou horu a pěšky se vrátili nazpět, vyšli si na Hofmannovu boudu, kdy při
cestě nahoru obdivovali “opičí dráhu” vybudovanou nad místní lanovkou na Černou horu. Jindy si vyšli ke Starostovu prameni, na
Modré kameny nebo si udělali pěší túru do Svobody nad Úpou.
Odvezli si i kulturní zážitky. Navštívili country koncert a potěšili se z krásných melodií, zejména ze 60. let, které návštěvníkům
zahráli členové novopackého dixilendu při koncertu na kolonádě. Posluchači si některé populární hity s nimi i rádi zazpívali.
Nelze opomenout příjemné prostředí a personál hotelu Siréna v čele s Havlinovými, který každý den pro nás připravil velmi chutnou
stravu. Přítomní senioři vytvořili výborný kolektiv, neradi se loučili a těší se na příští setkání.
V. Janatová
/tento článek není ani apríl ani novoroční vtip, to jen redaktorka “zašantročila” text, který měl vyjít v poprázdninovém čísle.
Proto pí. Janatová byla tak hodná a napsala to znovu a já se všem omlouvám za zveřejnění až teď.
H. Hylmarová/
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
17. října loňského roku jsme do zasedací síně obecního úřadu
pozvali všechna nová miminka, která se od začátku roku narodila.
Pozvání přijalo pět rodin a se svými příbuznými zcela zaplnili
prostor zrekonstruované zasedací místnosti.
Všechny přítomné tentokrát přivítaly děti z 2. třídy a svým vystoupením navodily příjemnou atmosféru.
Přivítali jsme tyto děti:

Karin Fišerová /Karlov/, Erika Dytrychová
/Stará Paka/, Tobiáš Kraus /Stará Paka/, Tereza
Brožová /Stará Paka/ a Jakub Machek /Stará
Paka/.
I dodatečně přejeme všem hodně zdraví a spokojenosti.
H. Hylmarová

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka vyhlašuje
podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a
jiném vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2010/2011 je stanoven na středu 14. dubna od 12.30 do 16.00hod.
Zákonní zástupci dítěte (rodiče), kteří přijdou s
dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
- rodný list dítěte
- očkovací průkaz
Podmínkou zápisu je dovršení 3 let věku dítěte ve
školním roce 2010/11.
Pokud se rodiče nebudou moci z vážných důvodů s
dítětem k zápisu dostavit, je nutné se o náhradním
termínu domluvit co nejdříve s ředitelkou školy na
telefonním čísle 493 798 291.

Výchova dětí v Mateřské škole Stará
Paka ke zdravému životnímu stylu
Jedním z hlavních cílů, který jsme si stanovili v nové koncepci
rozvoje naší mateřské školy, je výchova dětí k zdravému životnímu stylu. Podpora zdraví v mateřské škole se týká celé školy,
dětí, jejich rodičů, všech zaměstnanců mateřské školy.
Při naplňování našeho cíle vycházíme z projektu Zdravá mateřská
škola a z místních podmínek naší mateřské školy. Protože se naše
MŠ nachází v krásném přírodním prostředí, využívají učitelky
s dětmi při pobytech venku nejen zahradu s pískovišti, průlezkami, minitělocvičnou, odpočinkovými kouty, dopravním hřištěm
a mlhovištěm k otužování, ale i pěkné přírodní okolí. Častěji
než na ulici můžete potkat naše děti s učitelkami při vycházkách v blízkém lese, vidíte je běhat na louce, hrát si na blízkém
dětském hřišti nebo využívat nové sportoviště. Za příznivého
počasí jsou učitelky s dětmi nejméně dvě hodiny denně venku.
V letním období využíváme i terasu, kde děti mohou obědvat
i svačit u nových stolů s lavičkami.
Můžeme se pochlubit i saunou, která je umístěna přímo v budově mateřské školy. Děti se zde saunují v podzimních a prvních
zimních měsících. Na saunování potom navazuje plavecký kurz
v plaveckém bazénu v Jičíně, kam dojíždíme jedenkrát týdně.
Dbáme také na dostatek pohybových aktivit, které zařazujeme
pro děti v průběhu celého dne. Denně mají děti různě motivovaná
průpravná cvičení, hrají pohybové hry uvnitř i venku, cvičíme
jógu, cvičíme s náčiním i bez něj, s hudbou, za doprovodu ří-
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kadel, využíváme tělocvičné nářadí, kterého máme u nás také
dostatek. Děti motivujeme ke sportování i mimo mateřskou školu.
Pravidelně se účastní na jaře i s rodiči Staropackého horského
krosu. Na jaře loňského roku se ho zúčastnila téměř polovina
dětí, které navštěvují naši mateřskou školu. V minulém školním
roce jsme se také zúčastnili projektu Sportovní hry pro mateřské
školy a projektu Doskočíme do Kanady. Ve Sportovních hrách
pro mateřské školy chceme pokračovat i letos na jaře, kdy chceme do této akce zapojit celé rodiny. Účastníme se také úspěšně
Olympiády mateřských škol v Nové Pace. V minulém školním
roce se naše MŠ umístila na pěkném druhém místě.
Zdravý životní styl, to je také zdravá strava. Zamýšleli jsme se
s celým kolektivem i nad tím, jak co nejlépe motivovat děti k
tomu, aby jedly více ovoce, zeleniny, pily více mléka a jedly
i například ne zrovna oblíbené luštěniny. I to se nám v poslední
době podařilo zlepšit. Paní kuchařky připravují dětem některé
pomazánky do pěkných mističek, děti si potom s pomocí učitelek natírají pečivo samy, zdobí si ho zeleninou. Pak jim takový
vlastnoručně vyrobený chlebíček lépe chutná. Děti mají na výběr
i z více druhů ovoce a zeleniny, když některý druh zrovna moc
nerady. Mléko, čaj nebo i ovocné šťávy mají možnost si nalévat
v průběhu celého dne v rámci pitného režimu. Paní kuchařky se
snaží zpestřit dětem jídelníček různými ovocnými, zeleninovými
i luštěninovými saláty, zkoušejí stále nové recepty, jak dětem
stravu obohatit.
Respektujeme také potřebu spánku u dětí. V jednom oddělení
máme “nespavou třídu”, kde děti s menší potřebou spánku odpočívají pouze krátce a pak se zabývají různými doplňkovými
aktivitami.
Všichni víme, jak je důležité zdraví aktivně chránit a posilovat
a že zdravotní stav člověka závisí z velké části na tom, jak se ke
svému zdraví staví. Návyky zdravého životního stylu je třeba vytvářet už v předškolním věku, proto budeme i nadále vyhledávat
nové metody, kterými bychom mohli ke zdravému životnímu
stylu naší nejmladší generace přispět.
L.Typltová, řed.MŠ

SEDMIKRÁSKA

V naší Mateřské škole Stará Paka, ve třídě Sedmikráska, se dne 4. 11. 2009 uskutečnila společná akce pro rodiče s dětmi s názvem
“Podzimní housenky.” Již předem si děti s rodiči nasbírali barevné podzimní listy, které využili na tělo housenky. Při tvoření hlaviček vznikaly různé variace. Děti vymýšlely a pomáhaly maminkám s velkou odhodlaností a napětím. Ve třídě panovala pohodová
atmosféra díky všem účastníkům. Doufáme, že se další akce také povede a budou též kladné ohlasy.

SLUNÍČKA
Podzim se ve Sluníčkové třídě mateřské školy opravdu vydařil. Odpolední jablíčkovou slavnost provázely soutěže dětí a rodičů
– skoky v pytli, přetahovaná lanem, běh s balonkem
apod. Následovalo opékání voňavých buřtíků pro zájemce z řad rodičů a dětí.
Nejvíce se ale děti těšily, až budou moci ukázat ostatním kamarádům, co dobrého připravily jejich maminky z jablíček. A že bylo z čeho ochutnávat! Stůl se
prohýbal pod různými štrúdly, bábovkami, buchtami
a jablečnými povidly, jablíčky v županu a podobnými
dobrotami. Pak už byl čas na vzájemnou výměnu nápadů a receptů.
V čase podzimních mlh a brzkých soumraků se všichni
každý rok těšíme na “Strašidlácké odpoledne.” Děti s
rodiči vyrábějí strašidýlka z dýní, brambor, patizonů a
dalších přírodnin, která potom zdobí naši školku nebo
zahradu. Rozsvícené příšerky vítají děti při příchodu do
MŠ, rozsvícené se s nimi i odpoledne loučí. Všechny
jsou pěkné a fantazie nezná mezí. Letos proběhla i soutěž o největší dýni, největší strašidlo. Bohužel nebyl
vítěz. Všechny dýně byly velké, že se sotva daly unést.
Nevadí, snad příště…
/fotografie najdete na www.msstarapaka.rajce.net/
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KNIHOVNA
Betlémy ve Staré Pace
Kristián Richtera
Koncem roku jsem se pouze zmínil paní starostce V. Hlostové,
že bych mohl někdy v budoucnu, pokud by byl zájem, uspořádat
ve Staré Pace výstavu betlémů. Po rozhovoru s paní Hylmarovou
- knihovnicí jsem se dozvěděl, že pro letošní prosinec by byl
prostor čítárny knihovny volný. Malý, ale přesto útulný prostor
roubeného stavení mě nakonec přiměl k rozhodnutí, že by jej
bylo možné zaplnit několika exponáty již letos.
A tak bylo v budově bývalé staré školy, dnešní knihovny, k vidění
několik betlémů a dalších řezeb, které jsem vytvořil. Dále byla
zapůjčena dvě díla od řezbáře Františka Másla (1904 - 1987) z
Čisté u Horek. Jednalo se o sedící pastýře se stromem a 3 lední
medvědy.
K vidění byl i Kralický skříňkový betlém od S. Ryby ze Staré
Paky a skleněné vánoční motivy od J. Ryby z Lomnice n. Pop.
Svůj betlémek z proutí a skořápek ořechů donesla na vystavení
i paní Šolcová ze Staré Paky a těšil se též zájmu dětí a obdivu,
jak celkem jednoduše lze vytvořit něco pěkného.
Pouze na Štědrý den jsem měl připraveno (kromě drobností pro
děti) i překvapení - Svatou rodinu (výška klečících figur - 50 cm).
Nakonec byla na tento den překvapení hned dvě. Svůj betlém
zapůjčil ještě i Jindřich Doubek z Roškopova, ten bylo možné
vidět při vstupu do čítárny až do konce výstavky.
Expozice byla průběžně obměňována o nové kousky, aby i návštěvník, který přijde vícekrát, se měl opět na co dívat.
Výstavka byla obohacena o ukázku řezby, která měla nejen
dětem, ale i dospělým přiblížit práci s tak krásným materiálem,
kterým je dřevo. A tak se mohli návštěvníci alespoň chvilku
dívat, jak se postupně v mých rukou z kousku dřeva „líhne“ král
nebo velbloud...
Jak jsem se k vyřezávání dostal?
Pokračuji v tradici, která se počíná kolem roku 1919, kdy strýček mojí babičky Antonín Šír (1906 - 1973), rodák z Levínské
Olešnice vyřezal svou první figurku. Za svůj život pak vytvořil
okolo 300 betlémů. Doma jsme měli od něho jen malý betlém, kde
byla pouze rodina a tři králové. Více figurek pro tento betlém již
Antonín Šír vyřezat nestihl. Můj otec se tedy pokusil o vytvoření
dalších betlémových figurek, ze kterých nakonec vznikl celý
betlém nový. To se psal rok 1987 - 88, kdy otec vyřezával a já
jej sledoval při práci. Nedalo mi to, a tak jsem zkoušel z větších
kusů dřeva, které z otcových figurek odpadávaly, něco vyřezat.
Tak jsem vytvořil svůj první betlémek s maličkými figurkami
1,5 cm vysokými. Dále jsem vyřezával betlémky, ve kterých
jsem figurky postupně zvětšoval. Tato záliba mě neopustila, a tak

Předvánoční čas v knihovně
V listopadu probíhala v knihovně výstava dětských prací s názvem NÁVŠTĚVA MIMOZEMŠŤANŮ. Děti ze ZŠ vyrobily,
nakreslily a různými technikami ztvárnily, jak si představují
mimozemské civilizace. Výstava byla moc pěkná, všechny práce byly zajímavé a nápadité. Vernisáž výstavy se uskutečnila v
době chřipkového ataku na školu, přesto děti z I. třídy předvedly
vtipné vystoupení v maskách /viz foto/ a dramatický kroužek si
připravil 4 neobvyklé scénky.
Od poloviny listopadu až do konce roku probíhal v knihovně
prodej knih z nakladatelství THOVT. Knihy byly za velmi výhodnou cenu, a kdo nezaváhal, nakoupil si zde kvalitní publikace
dětem pod stromeček.
V průběhu listopadu a prosince se v knihovně také uskutečnila
dvě setkání s paní Hanou Hajnovou. S touto bývalou učitelkou

tvořím dodnes. Figurky vyřezávám z lipového dřeva obvykle cca
11,5 cm vysoké. Povrchová úprava figurek je provedena pouze
matným lakem, který nesmí kazit přirozený vzhled dřeva. Zde na
výstavce bylo možné vidět moje skříňkové betlémy polychromované (barvené). Prozatím jsem vyřezal celkem 72 betlémových
celků a rád bych v této tradici pokračoval.
Děkuji obci za poskytnutí stylového prostoru, paní Hylmarové
za ochotu, vstřícnost a spolupráci při zajištění a chodu v průběhu
expozice. Dále patří dík všem návštěvníkům (i místní školce a
škole), kteří se přišli podívat a zkrátit chvíle krátkým popovídáním.
V neposlední řadě patří dík i Vánočním ozdobám ze Dvora
Králové n. L., které pro výstavku poskytly své tradiční ruční
výrobky.
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MŠ z Turnova jsme si povídali o věcech kolem nás, které nezávisle na našem vědomí ovlivňují lidský život. Tato setkání jsou vždy
velmi příjemná, zjistíme mnoho věcí, které při běžném životě
ani nevnímáme, jsou v nás zakódovány. A jde o to, že dnešní
uspěchaný život mnoho z těchto přirozených jevů, instinktů a
pocitů v našem žití likviduje, žijeme tak, jak nám to diktuje okolí,
reklama, ale i trochu “poblázněná” příroda. Nikomu nezaškodí
se trochu zklidnit a uvědomit si věci, které ztrácíme a jsou pro
náš spokojený život důležité, ne-li nezbytné.
Podobné bylo i setkání s paní Hanou Tomáškovou. Její povídání
o AROMATERAPII spojené s příjemnými vůněmi nás spolehlivě
naladí a odbourá stres.
Na začátku prosince se v knihovně opět uskutečnila prodejní
výstava korálků a šperků paní Boženy Machové.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ TYMYJÁN
V listopadu pořádalo občanské sdružení TYMYJÁn v Roškopově kurz filcování vánočního betlému pod vedením paní Zuzany
Kolmanové. Jedná se o velmi jemnou techniku, při které se pomocí filcovací jehly a molitanu zadrhává a zpevňuje ovčí rouno.
Pomocí filcovací jehly se vytvoří obrázky, figurky, polštářky, ale
i různé doplňky do domácnosti.
Zpracování ovčí vlny bylo známo již v dávných dobách. Rozšířilo
se z Asie, přes Egypt až do Řecka a odtud do střední Evropy. Původně se plstěním tvořila pevná textilie, která nevznikla tkaním,

ale překřížením a pevným spojením různých zvířecích vláken.
Nejvíce se používala ovčí vlna, ale i králičí a psí chlupy. V dnešní
době filcovací technika přitahuje stále více příznivců, kteří si
mohou velmi snadným způsobem vyrobit mnoho krásných věcí
a vznikají i dech beroucí umělecké předměty. Nejznámější, ale
i nejstarší, je takzvané mokré plstění, kdy se pomocí horké vody
a tlaku vyrábí krásné koberce. Plstění jehlou je technika, kde se
můžete zaměřit na detail. Dají se také namalovat barevné obrázky,
které mohou být plošné, ale i prostorové. Plstěním figurek se
mohou vyrobit krásné hračky, ale také vánoční betlém.
Daniela Tunová

ROŠKOPOV
Konec roku 2009 byl velmi bohatý na dění kulturní i sportovní.
19. září uspořádali tajný výlet nejen pro děti členové TJ Sokol
Roškopov. Ráno se výletníci sešli na staropackém vlakovém
nádraží a motoráčkem vyrazili směr Šárovcova Lhota. Byl krásný
slunečný den. Hned první zastávka v malebné vesničce byla v
hospůdce. Po krátkém občerstvení se vyrazilo směr Libín. Cesta
vedla okolo studánek až na vyhlídku. Zde jsme se pokochali krásnou přírodou a pokračovali do chatové oblasti okolo památníku
K. V. Raise. V chatové oblasti jsme zaskočili majitelku zdejšího
občerstvení. V té době bylo již po sezoně, a tak nám nabídla pití
a sušenky. Po odpočinku jsme vyrazili směrem na Mezihoří a

došli jsme opět do Šárovcovy Lhoty a odtud přes pole do Lázní
Bělohradu. Celí utrmácení jsme dorazili na náměstí a dali si
výborné jídlo v zamluveném salónku Lázeňského domu. Po
vydatném obědě a odpočinku jsme se vydali na vlakové nádraží
a opět vlakem se vrátili do Staré Paky. Někteří tradičně ukončili
pochod ve Staropacké Sokolovně.
Další akcí byl podzimní dvoudenní zájezd pro dospělé, který
uspořádali členové SDH Roškopov. První zastávkou bylo Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově. Dalším navštíveným
místem bylo provaznické muzeum v Deštné. Zde nás velice
upoutal hodinový výklad. Posledním cílem sobotního dne byla
prohlídka zámku Červená Lhota. Po krásné prohlídce jsme mohli
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zhlédnout přilehlý park nebo se svézt na lodičkách okolo zámku.
Snad jediný, kdo z prohlídky nic neměl, byl Jarda z Prahy,
kterého všichni okukovali na parkovišti, jak spí “přilepený” na
okně autobusu.
Poté nás p. Grundmann převezl do soběslavského penzionu, kde
jsme společně užili čas až do rána. Druhý den jsme odjeli do Tábora, kde jsme nejprve navštívili muzeum středověku, prohlédli
jsme si táborské podzemí a někteří se šli podívat do historického
sálu táborské radnice.
Poté, co jsme podle mapek našli náš zaparkovaný autobus, vyrazili jsme směrem k domovu. V Praze na benzínové pumpě se
při přestávce jeden dobrovolník chopil mycího nářadí na skla a
za povzbuzování celého autobusu umyl jednomu tankujícímu
celé auto. Vypadalo to, že si nejprve řidič myslí, že jde o skrytou
kameru. Ale potom vynaložené úsilí odměnil.
Nastal listopad a v Roškopově se konal tradiční Country bál
spojený s vepřovými hody. A jsou to především ony, co vždy
nalákají hosty. K výborné náladě přispěly i netradiční soutěže a
půlnoční dražba.
Koncem listopadu se konala již 111. výroční valná hromada
SDH Roškopov. Starosta P. Červený přivítal všechny přítomné – zúčastnilo se 36 členů a 10 hostů. Po všech přednesených
zprávách došlo ke zvolení nového výboru a revizní komise pro
roky 2010 – 2014: Starosta: Pavel Červený, místostarosta: Jan
Podzimek st., velitel: Jaromír Tomeš, zástupce velitele: Luděk
Urban, jednatel, kronikář: Andrea Zuzánková, preventista: Milan Kříž, hospodář: Eva Jaklová, strojníci: Karel Zuzánek a
Roman Tomeš, organizační referent: Petr Tošovský, velitelka
žen: Andrea Zuzánková, referent MTZ: Hana Suchardová a
členové Miloslava Podzimková, Jindřiška Michalíková a Leoš
Sedláček. Revizní komise SDH – předseda: Zdena Hradecká,
členové: Jiří Sucharda st. a mladší.
Dalším bodem byl návrh delegáta na shromáždění delegátů SDH
okresu Jičín. Zvolen byl starosta P. Červený. V diskuzi promluvila starostka obce pí. Hlostová, která poděkovala za činnost
sboru a omluvila p. Raila za nepřítomnost. Za AVZO vystoupil
p. Krejčí, který přítomné pozval na prosincovou výroční schůzi,
na pingpongový turnaj a na Sportovní ples. Po diskuzi předal p.
Petr, zástupce OSH Jičín nový členský průkaz – obdržel ho Jan
Hrnčíř ml.
Ocenění: 20 let členství v SDH – Leoš Sedláček a Jiří Válek, 50
let členství – Ladislav Nýdrle. Čestné uznání OSH – Milan Kříž,
Petr Samek a Petra Tomešová. Medaile Za příkladnou práci - Jan
Hrnčíř st., Ivana Sedláčková a J. Sucharda ml. Medaile Za zásluhy
– Zdena Hradecká, Miloslav Sucharda a Věra Tomešová. Odznak
sv. Floriána – Jiří Sucharda st., Ladislav Tůma.
Po předání ocenění členové schválili plán práce na rok 2010,
složení nového výboru a revizní komise, delegáta na shromáž-

dění delegátů SDH a usnesení. Poté jsme si všichni připili k 85.
narozeninám člena SDH Roškopov p. Metelky. Za všechny mu
ještě jednou přeji hodně zdraví a štěstí do dalších let.
Následovalo promítnutí videa, večeře, zábava a tanec do ranních
hodin za hudby Petra Fejfara.
4. prosince zorganizovala Kateřina Krejčová pro děti Mikulášskou nadílku. Každá maminka přinesla nějaký mls a děti se
mohly vydovádět s míči a na hracím koberci. Vpodvečer dorazili
čerti, Mikuláš a anděl. Každý byl odměněn sladkým balíčkem
plným dobrot.
29. prosince uspořádaly SDH Roškopov, AVZO a TJ Sokol
tradiční Předsilvestrovský pochod. Ti, co vyrazili do krásného
slunného dne, určitě nelitovali. Výletníci se sešli po poledni na
staropackém nádraží a vlakem odjeli do Martinic. Odtud vyrazili
pěšky do Studence. Cestou jsme se pravidelně občerstvovali z
vlastních zásob. Skupinka s dětmi šla po cestě a zdatnější chodci
se prošli přes sjezdovku a okolo lomu. Sraz měli v hospůdce, kde
dle vyprávění nastal zmatek a dlouho se čekalo na objednaná
jídla. Zpět jeli všichni zajištěným autobusem.
30. prosince se konal v kulturním domě předsilvestrovský turnaj
v šipkách. Výsledky: 1. Karel Zuzánek, 2. Pavel Červený, 3.
Jitka Sochorová, 4. Petr Fejfar
31. prosince uspořádal TJ Sokol Roškopov soutěž ve stolním tenise. Silvestrovské klání o nejlepšího Roškopáka. Za
zelenými stoly bojovali o ceny muži i ženy. Výsledky: Ženy:
1. Adéla Krejčová, 2. Dana Vítová, 3. Jakub Kulhánek /jediný
z trénující mládeže/. Muži: 1. Petr Krejčí st., 2. Josef Krejčí a
3. Petr Krejčí ml.
Nový rok začala naše vesnička tradičním Sportovním plesem.
Uspořádaly ho TJ Sokol a AVZO Roškopov. Škoda, že velmi
bohatá tombola, perfektní hudba a výborné jídlo nepřilákaly více
lidí. Jediné pozitivní na tom bylo, že žádný tanečník se z důvodu
dostatku místa nemusel na parketě s nikým “pošťuchovat.”
V neděli 10. ledna se mohly společensky vydovádět naše ratolesti
na Maškarním bále. Sešlo se nespočet princezen a víl. Žákyně
7. třídy ZŠ se ujaly organizace bálu. Připravily pro děti soutěže
a vyhodnotily nejkrásnější masky. Vítězem se stal “policista”
Jára.
Topspinové okénko: V polovině okresní soutěže neregistrovaných ve skupině D se naši stolní tenisté umístili na 13. místě v
tabulce. V pátek od 16 hodin chodí trénovat také naše mládež.
Zatím jenom trénují a bojují mezi sebou o umístění v tabulce.
Do nového roku 2010 Vám všem přeji pevné zdraví, hodně lásky,
štěstí, pracovních a osobních úspěchů.
A ještě jedna pozvánka: 13. února 2010 se sejdeme na tradičním

Hasičském plese v kulturním domě Roškopov.
Přijďte pobejt!

Andrea Zuzánková
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SPORT
Stolní tenisté hodnotili rok 2009

Tradičně prvním sportovním oddílem, který hodnotí svoji činnost za uplynulý rok, je stolní tenis. Nejinak tomu bylo i letos. 21.
listopadu 2009 se sešli členové oddílu v salonku restaurace U Stránských v Nové Pace. Schůzi řídil Jan Herber. V první části jednání
bylo provedeno zhodnocení jednotlivých mužstev jejich zástupci nebo vedoucími. Žákovské mužstvo je po stránce herní (tréninkové
i zápasové) bez větších připomínek. Problémy vznikají při zajišťování dopravy pro žáky k utkáním mimo Starou Paku.
Muži “D” po dobrém jaru 2009 se umístili na 4. místě a postupovým klíčem se z tohoto místa dostali pro novou sezonu do skupiny
B neregistrované soutěže Jičínska. Zde jsou již soupeři vyspělejší, a tak se zatím herně nedaří, tomu odpovídá i poslední místo v
tabulce. Věřme, že jarní část se podaří lépe.
Muži “C” taktéž po dobrém jaru 2009 postoupili do vyšší třídy a hrají v Regionálním přeboru Jičínska. Jejich postavení po podzimní části je taktéž nezáviděníhodné. Věřme, že se z posledního místa na jaře odpoutají. Jedním z důvodů neúspěchů na podzim
je nedostatek hráčů, a tak se stalo, že v několika utkáních nastoupili pouze se 3 hráči.
Muži “B” v jarní části po dobrých výkonech zachránili krajskou soutěž a po podzimní části nového ročníku obsazují vcelku poklidný střed tabulky.
Muži “A” si zajistili v dodatečné baráži opět účast ve III. lize pro rok 2009-2010. Po slabším začátku hráli 3 utkání za sebou na
soupeřových stolech a odešli poraženi. Poté došlo ke zlepšení hry a po první polovině soutěže obsazují solidní 8. místo z 12 účastníků. Dále v jednání schůze proběhlo zhodnocení financí zprávou o hospodaření a členských příspěvcích. Nejbližší připravovanou
akcí je Vánoční turnaj pro neregistrované i členy oddílu naplánovaný na 25. 12. 2009. Úkoly byly rozděleny mezi jednotlivé členy
oddílu. Pro jednání valné hromady TJ byl navržen na vyhodnocení za oddíl stolního tenisu – Petr Kortus.
V diskusi proběhla tradiční připomínka k údržbě povrchu tělocvičny v ZŠ, problém s dopravou žáků je třeba řešit ve spolupráci
s rodiči těchto hráčů. Proběhne školení a doškolení rozhodčích – za oddíl se zúčastní 2 členové. Dále padl návrh na vybudování
samostatného vchodu do tělocvičny zvenku – nebyl schválen.
Usnesení z této výroční členské schůze oddílu obsahovalo všechny projednávané body a bylo přítomnými členy odsouhlaseno.
Z podkladů VČS stolního tenisu sestavil – Jiří Knap
3.liga C muži
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
Poř.

Utk.

V

R

P

K

Sety

Neregistrovaný přebor muži B
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
Záp.

Body

Poř.

Utk.

V

R

P

K

Sety

Záp.

Body

Úbislavice A

11

9

1

1

0

474:271

138:60

30

1

Jiskra Holice A

11

10

0

1

0

372:224

107:46

31

1

2

TTC Bělá p.B. A

11

9

1

1

0

381:275

103:64

30

2

Jičín D

11

8

2

1

0

472:297

136:62

29

3

Lomnice n.P. A

11

8

1

1

1

338:269

96:70

27

3

Veliš B

11

8

1

2

0

447:304

130:68

28

4

TJ Jičín A

11

7

0

4

0

327:282

88:69

25

4

Butoves B

11

7

1

3

0

424:335

117:81

26

5

Sokol Hr.Kr. B

11

6

2

3

0

355:315

92:79

25

5

Miletín A

11

3

5

3

0

353:396

91:107

22

6

TJ Dvůr Kr. A

11

5

1

5

0

342:360

89:91

22

6

Nová Paka E

11

4

2

5

0

331:435

78:120

21

7

Baník Rtyně A

11

4

1

6

0

314:328

80:88

20

7

Rovensko B

11

4

1

6

0

380:383

95:103

20

8

Sokol St.Paka A

11

4

1

6

0

311:336

74:92

20

8

Radim A

11

4

1

6

0

376:378

98:100

20

Nemyčeves C

11

3

2

6

0

354:399

90:108

19

9

B.Jabl. n.N. B

11

3

1

7

0

291:376

71:99

18

9

10

Kostelec n.O. A

11

2

1

8

0

291:383

66:104

16

10

Kopidlno C

11

2

4

5

0

332:428

79:119

19

11

FK Kolín A

11

2

0

9

0

312:399

72:104

15

11

Železnice C

11

3

1

7

0

319:444

72:126

18

12

SKST Liberec C

11

1

1

9

0

292:379

70:102

14

12

Stará Paka D

11

0

1

10

0

264:456

64:134

12

Krajská soutěž II.třídy muži,skupina A
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část
Poř.

Regionální přebor muži
Tabulka soutěže po 11. kole - Základní část

Utk.

V

R

P

K

Sety

Záp.

Body

Poř.

Utk.

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Bernartice A

11

10

1

0

0

375:210

109:45

32

1

L. Bělohrad A

11

9

1

1

0

465:276

132:66

30

2

Janské Lázně A

11

8

1

2

0

384:265

103:59

28

2

Nemyčeves A

11

9

0

2

0

458:294

135:63

29

3

Železnice A

11

8

1

2

0

364:255

101:55

28

3

N. Paka C

11

8

2

1

0

468:306

134:64

29

4

Nová Paka B

11

7

2

2

0

359:298

99:67

27

4

Popovice A

11

7

3

1

0

422:336

118:80

28

5

Lánov A

11

5

3

3

0

369:302

96:75

24

5

Železnice B

11

6

2

3

0

368:389

93:105

25

6

Stará Paka B

11

5

2

4

0

332:302

89:77

23

6

Jičín C

11

4

3

4

0

393:391

103:95

22

7

Vrchlabí C

11

5

1

5

0

295:336

72:86

22

7

Hořice B

11

4

1

6

0

394:369

103:95

20

8

Chlumec
n.Cidl. B

11

4

0

7

0

292:343

71:93

19

8

Libáň A

11

4

1

6

0

343:410

89:109

20

9

Nový Bydžov A

11

4

0

7

0

309:349

72:92

19

9

Veliš A

11

3

0

8

0

313:445

71:127

17

10

Sokol Hr.Kr. 2 E

11

3

0

8

0

249:366

59:97

17

10

Lány A

11

2

1

8

0

323:435

78:120

16

11

Salamandr
Hr.Králové A

11

1

1

9

0

234:362

51:105

14

11

L. Bělohrad B

11

1

2

8

0

314:443

73:125

15

12

St. Paka C

11

1

0

10

0

298:465

59:139

13

12

Kopidlno A

11

0

0

11

0

194:368

39:110

11

20

Vánoční turnaj 2009
Opět po roce se 25. prosince sešli účastníci vánočního turnaje ve stolním tenise, který tradičně pořádá oddíl stolního tenisu při TJ
Sokol Stará Paka v prostorách tělocvičny Masarykovy základní školy. Od 8.00 hodin se uskutečnil turnaj neregistrovaných hráčů
za účasti 24 přítomných. Byly vylosovány 4 skupiny po 6 hráčích, kde se utkal každý s každým. Ze základních skupin postoupilo
do konečné fáze 8 nejlepších, kteří se utkali již systémem “v pavouku”. Celkovým vítězem tohoto klání se stal tentokrát Jiří Knap
st., který vítězný pocit po finálovém utkání okomentoval: “Jsem velmi šťastný a spokojený. Vítězství si velice vážím, neboť tohoto
vítězného kroku se mi podařilo dosáhnout téměř po 12 letech účasti v této soutěži, kdy jsem převážně končil na druhém, třetím či
čtvrtém místě. Účast, jako každoročně, byla dobrá co do počtu účastníků i co do kvality hráčů. Prosazují se stále mladší hráči, a
tak udržet s nimi krok stojí stále více námahy a soustředění na hru z mé strany. Pochvalu zaslouží členové oddílu stolního tenisu za
hladký průběh a organizaci tohoto turnaje.”
Od 14.00 hodin potom nastoupili za zelené stoly hráči registrovaní v oddílu stolního tenisu. Za účasti 24 hráčů byl sehrán turnaj
systémem každý s každým. Vítězem se stal hráč “A” mužstva TJ Sokol Stará Paka Jan Herber.
Turnaje byly dotovány cenami staropackých i novopackých firem a rovněž ve značné míře příspěvkem Obecního úřadu ve Staré
Pace, a tak se nějaká cena dostala na všechny zúčastněné
hráče. Výbor oddílu stolního tenisu TJ Sokol Stará Paka
děkuje hráčům za účast, rovněž dík patří sponzorům za
ceny, které do turnaje věnovali. Dále výbor oddílu přeje
všem hráčům, příznivcům stolního tenisu a sportu ve
Staré Pace vše nejlepší a hodně sportovních úspěchů v
roce 2010.
Konečné výsledky turnajů
Neregistrovaní hráči
Hráči oddílu stolního tenisu
1. Knap Jiří st.
1. Herber Jan
2. Straňák Pavel
2. Dlabola Petr
3. Blažek Jakub
3. Šajner Lubomír
4. Štěpán Filip
4. Krtička Luboš
5. Štěpán Jaroslav
5. Kamler Ondřej
6. Richtera Petr ml.
6. Vajgl Pavel
7. Mašek Zdeněk
7. Krutský Jiří st.
8. Pakosta David
8. Budina Martin

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:

Podhoran - ètvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce: Hana Hylmarová,
Mgr. Jitka Krausová, Jiří Knap a Věra Hlostová.
Redakèní uzávìrka 22. 1. 2010. Vychází 4x roènì. Náklad 350 ks.
Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk FITOS Stará Paka.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

zpráva předsedy oddílu za rok 2009
zpráva hospodáře za rok 2009
zprávy trenérů družstev za rok 2009
vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, týmů
přestávka + občerstvení
představení kandidátů pro volbu do výboru
přednes volebních programů jednotlivých kandidátů
seznámení s koncepcí další práce v oddílu stávajícím výborem
přestávka
volba delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka
diskuse

Srdečně zveme celou staropackou veřejnost, členy, nečleny, přátele a příznivce. Výbor oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka

