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ZDARMA

Krásné prožití velikonočních
svátků všem občanům
přeje za Obecní úřad
ve Staré Pace
Věra Hlostová
starosta
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Dominik Duka

- víra není kabát, který se převléká či nosí pouze v neděli
V minulých dnech přišla z Vatikánu tolik očekávaná a radostná zpráva. Papež Benedikt XVI. jmenoval v sobotu 13. února 2010
novým pražským arcibiskupem a českým katolickým primasem dosavadního královéhradeckého biskupa Dominika Duku. Nahradil ve funkci Miloslava Vlka.
Biskup Dominik Duka je „Hradečák“ každým coulem. Narodil se v Hradci Králové a absolvoval zde i školní vzdělání. Je to osobnost, která si zachovala svou tvář i v padesátých letech, kdy mu bylo z kádrových důvodů zamezeno studium. I v těchto bolestných
letech se však nezpronevěřil své víře a vyučil se strojním zámečníkem. V 70. a 80. letech pracoval 15 let jako kreslič v továrně
Škoda-Plzeň. Své víry se však nevzdal a byl za ni i vězněn.
Skutečný obrat v jeho životě přišel s rokem 1989. Po přednášení na Teologické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci byl v roce
1998 papežem Janem Pavlem II. jmenován sídelním biskupem královéhradeckým.
V průběhu výkonu jeho funkce jsme se s ním mohli setkávat při všech významných společenských a kulturních akcích v našem
Královéhradeckém kraji. Po více než 11 letech odejde z rezidence královéhradeckých biskupů z Velkého náměstí v Hradci Králové do Prahy. Tento čistý a mravní člověk reprezentuje Královéhradecký kraj nejen po celé naší zemi, ale i v celém světě.
Ta největší přání bývají obvykle prostá. Sama za sebe přeji panu Dominiku Dukovi, aby se mu v Praze líbilo a cítil se tam dobře.
Po celý zbytek jeho života mu pak přeji pevné zdraví.
Nám všem občanům Královéhradeckého kraje pak co nejvíce takovýchto ušlechtilých lidí.
Děkujeme, pane arcibiskupe Dominiku Duko.
Věra Hlostová, zastupitelka Královéhradeckého kraje za ODS a starostka Staré Paky

USNESENÍ
Z 24. veřejného zasedání konaného dne 4. 2. 2010 v KD Krsmol

ZO schvaluje:
1) Program 24. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný o body:
ZŠ – zvýšení cen obědů
ZŠ – výsledek hospodaření za rok 2009 – zařazeno před bod 15) Různé
2) Ověřovatele zápisu z 24. veřejného zasedání pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Štefan Válek a pan Petr Kohút.
4) Pronájem části pozemku parc. č. 203/4 v k. ú. Stará Paka o výměře cca 80 m2 za 500,-Kč/rok manželům Petrovi a Evě Pakostovým.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2010
5) Neinvestiční transfer na rok 2010
SDH Brdo
2 300,- Kč
SDH Roškopov
2 500,- Kč
TJ Sokol Roškopov
7 500,- Kč
AVZO Roškpov
5 000,- Kč
Open Art Nová Paka
5 000,- Kč
SDH Stará Paka
12 500,- Kč
TJ Sokol Ústí
7 500,- Kč
TJ Sokol Stará Paka
100 000,- Kč
Římskokat. farnost Stará Paka 25 000,- Kč
Svaz důchodců Nová Paka
5 000,- Kč
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: 31. 3. 2010
6) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou Jaroslav Pilař, Staving, Stará Paka na dodávku a montáž regulace tepla ETATHERM v Masarykově základní škole za cenu 372 988,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2010
7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. Antonínem Kottnauerem, Power servis na zhotovení energetického auditu v ZŠ, MŠ a
OÚ Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2010
8) Rozpočet sociálního fondu Obce Stará Paka na rok 2010
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: průběžně
9) Rozšíření ceníku služeb Obce Stará Paka o bod 10) cena uvedení nabídky služeb na Web stránky Obce Stará Paka: jednorázové
umístění nabídky 600,- Kč, doplnění během roku 100,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
10) Ceník služeb Obce Stará Paka. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
11) Nenavyšovat cenu nájemních smluv uzavíraných mezi Obcí Stará Paka a práv. osobami o DPH. (mimo nájemních smluv uzavřených s V.O.S. a.s. na provoz vodovodů a kanalizací.)
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
12) Souhlasné stanovisko obce Stará Paka s výstavbou fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 705/1, 705/2 a 708/1 v k. ú.
Stará Paka Jiřímu Wünschemu a Bohumilovi Čížkovi za nabídnutých podmínek: zakoupení a instalace výp. techniky do poč.
učebny Masarykovy základní školy ve výši 100 000,- Kč a roční sponzorský dar Obci Stará Paka ve výši 72 000,- Kč splatný
vždy k 31. 12. počínaje rokem 2011 do roku 2030.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
13) Žádost o finanční příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – 3 pracovníci od Úřadu
práce.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2010
14) Aktualizaci směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad a používání silničních motorových vozidel při pracovních
cestách.
Zodpovídá: starosta
Termín: neprodleně
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15) Výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ Stará Paka za rok 2009 v hlavní činnosti 54 312,92 Kč a v doplňkové činnosti 3 678,45
Kč a převod těchto prostředků do rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: 28. 2. 2010
ZO neschvaluje:
1) Neinvestiční transfer na rok 2010 pro:
Český kynologický svaz, ZO Stará Paka
o. s. Sportem proti bariérám – Český ráj, Stará Paka
o. s. Život bez bariér, Nová Paka
Český svaz včelařů, Nová Paka
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
2) Souhlasné stanovisko s umístěním fotovoltaické elektrárny na pozemcích parc. č. 705/1, 705/2 a 708/1 vše v k.ú. Stará Paka pro
pana Jana Austela, Tanvald.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 23. VZ konaného dne 17. 12. 2009.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka za rok 2009.
3) Rozdíl v příjmu daní z rozpočtového určení daní FÚ Nová Paka za roky 2008 a 2009.
4) Plnění rozpočtu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok 2009.
5) Zprávu o činnosti obce Stará Paka za rok 2009.
6) Zvýšení cen obědů pro cizí strávníky a zaměstnance v Masarykově ZŠ s platností od 1. února 2010 na cenu 46,- Kč.
7) Informaci pí. starostky o vyhlášení výběrového řízení na referenta stavebního úřadu OÚ Stará Paka.
8) Informaci pí starostky o výběrových řízeních na zatrubnění bezejmenné vodoteče, rekonstrukce kanalizace v ulici Revoluční,
Stará Paka a zbezprašnění ulice u Továrny ve Staré Pace, která se budou konat v průběhu února 2010.
9) Zápis z jednání valné hromady dobrovolného svazku obcí NOVOPACKO a podání žádosti do Programu obnovy venkova 2010
na zázemí sportovního hřiště ve Staré Pace.
10) Informaci pí. starostky o připravovaném projektu regenerace parků před ZŠ a MŠ ve Staré Pace.
11) Zprávu p. Knapa o odpadovém hospodářství obce Stará Paka za rok 2009.
12) Připomínku pana J. Dlaboly o nutnosti umístění střešních sněháků na objekt čp. 183 ve Staré Pace.
13) Připomínku p. Ing. Červeného k systému přidělování neinvestičních transferů na rok 2010 a žádost o doplnění podmínek pro
přidělování.
14) Žádost p. Mgr. Antoše o umístění dopravních značek “Zákaz stání” v ulici Letná - v souvislosti ze zimní údržbou.
15) Připomínku p. Tomeše k nedostatečnému frézování chodníků ve Staré Pace – nemožnost jízdy s invalidním vozíkem.
16) Připomínku p. Ing. Červeného k nedostatečné velikosti autobusové zastávky v Roškopově.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka
LETOŠNÍ DLOUHÁ ZIMA
Také v naší obci si paní zima vybrala z rozpočtu zhruba dvakrát tolik, co minulý rok. Částka se pohybuje těsně pod hranicí
300 000,-Kč. Byla to opravdu náročná zima jistě pro nás všechny.
Touto cestou děkuji všem občanům, kteří pochopili situaci a snažili se obci pomoci tím, že sami přiložili ruku k dílu a snažili se
bojovat se sněhem jak na vlastním pozemku, tak třeba na chodnících. Jistě všichni víte, že chodníky musí ze zákona uklízet obec.
Tito lidé, a je jich skutečně většina, v naší obci nečekali, až na ten „jejich“ chodník dojde řada.
Ovšem vyskytli se jedinci, kteří urgovali již v 6.30 hodin ráno při počasí, kdy hodně obcí v našem Královéhradeckém kraji vyhlásilo kalamitní stav, odklizení právě toho jejich chodníku. Co na toto chování říct? Každý nechť si udělá úsudek sám, jak se obec s
touto letošní zimou vypořádala. Uznání a poděkování patří každému. Našim hasičům, pracovníkům obecního úřadu, kteří pracovali v sobotu i v neděli, prostě všem. Ovšem zvláštní poděkování a „Řád zlaté radlice“ uděluji panu Milanu Jechovi. Před ním musí
smeknout každý, který někdy seděl za volantem traktoru a prohrnoval strmé ulice v naší obci.
Věra Hlostová

INFORMACE OBČANŮM

Informace obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
začátkem dubna začne u nás ve Staré Pace III. etapa rekonstrukce plynového potrubí.
Tato rekonstrukce z nízkotlaku na středotlak bude probíhat v ulicích nad základní školou
a práce bude provádět firma LBtech z Litomyšle. Stavbyvedoucí pan Mencák osobně
předá informační letáky do každé domácnosti, které se to bude týkat.
Prosím obyvatele o maximální vstřícnost k této akci a dbaní zvýšené opatrnosti v této
lokalitě.
Věra Hlostová, starosta
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Zpráva o činnosti obce za rok 2009
Plán činnosti obce Stará Paka pro rok 2009 byl hlavním podkladem pro náplň práce zastupitelstva a vedení obce.
Nutno podotknout, že ani naší obci se krize nevyhnula. Na
základě toho plynulo do rozpočtu obce o 1 766 655,- Kč, tj.
11,24% fin. prostředků méně oproti roku 2008.
I přes tento nepříznivý stav se podařilo nečerpat úvěr na investiční akce a naši obec nezadlužovat.
Prioritou obce je financování příspěvkových organizací – ZŠ a
MŠ. Což se podařilo. V MŠ byly rekonstruovány plyn. kotle,
které již po 25 letech provozu dosloužily a byly v havarijním
stavu. Snaha o výměnu oken v ZŠ zůstala marná, a tak tento
nesplněný úkol byl v případě získání dotace zahrnut do plánu
na tento rok.
Stalo se již samozřejmostí, že u nás v obci je k dispozici pro
každého občana knihovna každý den v týdnu. Zde se koná
množství kulturních akcí pod taktovkou naší knihovnice paní
Hanky Hylmarové. Dále obec provozuje sportovní zařízení
“Sokolák”, které má svého správce. Ke spokojenosti všech toto
zařízení funguje naprosto bezproblémově a je plně využíváno
všemi vrstvami obyvatel včetně žáků naší školy.
Pro naše seniory je v provozu “pečovatelská služba”. Smlouva
s městem Nová Paka zaručuje právě těmto seniorům rozvážku
obědů a další služby. Smlouvu má také naše obec uzavřenou
s Městem Nová Paka pro lidi, kteří potřebují zařízení v domě
seniorů v Nové Pace.
Dále nám Město Nová Paka vyřizuje přestupkovou a sociální
agendu.
Možná, že si mnozí z nás neuvědomujeme “samozřejmosti”
v podobě odpadového hospodářství, osvětlení obce, zimní a
letní údržby obce. I tyto služby pro nás všechny stojí obecní
kasu hodně peněz.
Obecní úřad přispěl ke spokojenosti a pohodlí občanů tím, že
v roce 2009 byla v souladu se zákonem o el. úkonech a autorizované konverzi dokumentů zřízena datová schránka a pracoviště Czech Pointu, které fungují od 1. 11. 2009.
Obnovu a renovaci dostala i zasedací místnost na obecním
úřadě. Tato místnost je využívána při různých příležitostech,
jako je vítání občánků, setkání s důchodci, různé akce pro školu
a školku, zasedání obecního zastupitelstva. V tomto roce byla
využita na žádost občanů i pro tak významné záležitosti jako
jsou svatby.
Obecní úřad zajistil v červnu též bezproblémový průběh voleb
do evropského parlamentu.
Obec si plní svoje povinnosti dle zák. č.128/2000 Sb., v platném znění v samostatné působnosti. V přenesené pak na úseku
evidence obyvatel, povolování výherních hracích automatů,
vydávání rozhodnutí na pokácení dřevin.
Stavební úřad již opět funguje normálně. Z důvodů dlouhodobé
nemoci pracovníka na tomto úřadě byla uzavřena smlouva opět
s Městem Nová Paka, které stavební agendu po dobu nemoci
vykonávalo.
Z neinvestičních akcí patří zmínit uzavření asi 30 smluv o
prodeji obecního majetku. Do těchto smluv patří i smlouvy na
prodej bytů v ulici U Továrny č. p. 184 a nebytového prostoru
v č. p. 237. Takto získané fin. prostředky byly použity na financovaní největší investiční akce “lokalita Záduška”. V této lokalitě vzniklo 9 parcel na výstavbu rod. domků. 6 z nich už má
svého majitele. 3 jsou ještě k dispozici občanům. Na této akci,
která bude kompletně dokončena firmou Obis k 30. 6. 2010
jsou již položeny všechny sítě - tzn.: voda, plyn, kanalizace
(dešťová i splašková), veř. osvětlení. Pro rok 2010 zbývá dokončit pouze přístupová cesta. Zbývá dofinancovat z celkového
objemu akce 10 500 000,- ještě zhruba 3 500 000,- Kč.
Další investiční akce, které se podařilo dokončit:

Výstavba plynofikace k “Zádušce” a plynová přípojka k fot.
hřišti, zbezprašnění místní komunikace v Roškopově “Myší
díra”, oprava mostku v Ústí, vodovod v Roškopově, rekonstrukce veřejného osvětlení a místního rozhlasu v ul. U Splavu.
V této části byla dokončena kompletně výměna sloupů NN.
Vzhled obce byl vylepšen výměnou dvou autobusových zastávek a občané si mohou zprávy organizací a spolků přečíst
v nových vývěsních skříňkách. Nebylo zapomenuto ani na naše
kulturní památky. Církvi byla poskytnuta dotace na opravu střechy na márnici a pokračovaly práce na opravě hřbitovní zdi.
Všem spolkům a organizacím, které si podaly žádost o finanční
prostředky bylo vyhověno, a tak je podporován rozvoj a další
aktivity těchto spolků a organizací. Díky těmto spolkům pak
obec aktivně žije různými akcemi po celý rok.
Na závěr roku se i podařilo rozzářit celou obec novou vánoční
výzdobou.
Pochopitelně, že by nebylo možné mnoho z akcí uskutečnit,
kdyby se obec nesnažila žádat o dotace na některé akce.
Některé naše žádosti úspěšné nebyly (sportovní hřiště v Ústí),
ale jiné se naopak zdařily.
JSDH obdržela v tomto roce 39 470,-Kč. Tyto prostředky byly
určeny především k prevenci před požáry.
Obec uspěla u Královéhradeckého kraje, kde nám byla poskytnuta dotace na projektovou dokumentaci na vodovod Roškopov
ve výši 50 000,- Kč a ve finále pak na samotnou akci ve výši
600 000,-Kč. Z Král. kraje byla poskytnuta částka 153 000,-Kč
na PD na akci, která se uskuteční příští rok - zatrubnění bezejmenné vodoteče. Zde patří poděkování především ekonomickému náměstkovi Král. kraje panu Ing. Táborskému, který naše
problémy pochopil a vyslyšel.
Z Ministerstva pro místní rozvoj jsme čerpali dotaci ve výši
75 000,-Kč na zřízení pracoviště Czech Point a z částky kolem
37 000,-Kč od ministerstva pro kulturu jsme pořídili novou počítačovou techniku a program do knihovny.
Obec je organizována v Lázeňském mikroregionu, s jehož pomocí ve výši 68 000,-Kč byly vyměněny zmíněné aut. čekárny.
Propagaci obce v podobě různých mapek, pohlednic a jiných
materiálů zviditelňujeme přes Dobrovolný svazek obcí, jehož
je Stará Paka členem.

Z pracovní náplně zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce se sešlo na 6 veřejných zasedáních a 6
pracovních poradách, aby řešilo všechny záležitosti nutné
k realizaci plánu činnosti a ke spokojenosti občanů. Starosta a
místostarosta plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající
ze zákona o obcích ve vztahu k obci, příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ), nadřízeným orgánům (KÚ) a společenským
organizacím (SDH, TJ apod.)
Oba výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor finanční a kontrolní a komise sociálně-kulturní a sportovní, se scházely dle
svých plánů činností a vzniklých potřeb. Administrativu - tj.
evidenci obyvatel, poplatky za odpad, ze psů, evidenci hrobů,
mzdové účetnictví, fakturace, evidence obecního majetku, fin.
vztahy k příspěvkovým organizacím apod. zajišťují pí. Kluzová,
Šulcová a Bilová. Těm patří poděkování za bezchybný přezkum
hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2009. Obecní úřad
byl podroben dalším několika kontrolám. Při těchto kontrolách
nebyly shledány zásadní nedostatky a obecnímu úřadu nebyly
uloženy žádné sankce.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bezproblémovém chodu obce a obecního úřadu touto cestou děkuji a zároveň
přeji hodně zdraví a síly do posledního, jistě velice náročného
roku tohoto volebního období.
Věra Hlostová - starosta
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ŠKOLA
Karneval 2010

Staropacký expres

I letos 9. třída pořádala školní karneval, tentokrát v ,,PYŽAMOVÉM STYLU“. S výzdobou, sháněním aparatury a přípravou programu jsme si všichni dali práci a rozhodně nebyl
nikdo, kdo by se ani trošku nepodílel na přípravě. I když jsme se
párkrát neshodli, vše jsme zažehnali a odstartovali jsme karneval. Rozcvička pyžamových šílenců v čele s pí. uč. Kuželovou

Dne 1. 4. 2010 vyjde první číslo školního časopisu Masarykovy
základní školy s názvem Staropacký expres. Tento časopis nabízí reportáže a zpravodajství z dění na škole, vtipy, komiksy,
luštění, sportovní novinky, volbu “sympaťáka a sympaťačky”
školy a mnoho dalšího. Za zmínku stojí mimo jiné i rubrika
“Poklady z krabice”, kam mají možnost zaslat svou vlastní práci žáci všech ročníků.

rozhodně všechny probrala. Vystoupení mažoretek a dívek z
aerobiku nás zaručeně dostalo do lepší nálady a vrhli jsme se na
rozdávání cen z bohaté tomboly, za kterou chceme poděkovat
všem sponzorům. I přesto, že nám vyhořel zesilovač, jsme se s
celou akcí vypořádali dobře a dokázali jsme si užít i závěrečnou
diskotéku.
P. Pokorná 9. třída

Lyžařský výcvik

Ani letošní školní rok nebyl výjimkou a nadšenci pro lyžování,
běžkování a snowboarding ze staropacké školy se vydali na
lyžařský výcvik do Rokytnice nad Jizerou. Autobus tentokráte
za velkého mávání rodičů odvážel 26 žáků a 4 učitele - instruktory.
Původní lednový termín byl z obavy o nedostatek sněhu přesunut na poslední týden v únoru a určitě jsme neprohloupili. První
2 dny jsme si na malé cvičné louce za chatou Slunečnice připadali jako na luxusní sjezdovce v Alpách! Přes noc napadla pořádná peřina prachového sněhu, od rána svítilo slunko o sto šest
a my řezali oblouky s úsměvem od ucha k uchu až do padnutí.
Vychutnávali jsme si každý okamžik, jako bychom tušili, že vše
má svůj konec. A byl to konec pro nás milovníky zimních radovánek opravdu tragický. Každý další den jsme se pak probouzeli a vrhali smutné pohledy skrze okna na déšť, mlhu a rtuť šplhající se nad nulu. Ovšem toho bohdá nebude, aby to Staropačák
vzdal a roha vzal. Nadále jsme střídavě procvičovali techniky
lyžování, snowboardingu, běhu na lyžích a podnikali výlety.
Podívali jsme se několikrát do centra městečka, navštívili jsme
sjezdovku v Jablonečku a večery trávili společenskými hrami a
fanděním českým reprezentantům ve Vancouveru. Veškeré činnosti jsme prokládali výtečnými pokrmy pana kuchaře. Říkám
vám, tenhle pán moc dobře ví, co je to domácí kuchyně.
Celý týden nám tak utekl jako voda. Najednou tu byly závody,
vyhlášení vítězů, diskotéka, poslední ranní ordnung a autobus
připravený k odjezdu. Někdo se těšil domů, někdo už možná na
další rok, až budeme opět brousit rokytnické kopce. Já každopádně doufám, že u toho nebudu chybět, abych Vám pak mohla
o všem vyprávět. Petra Šimerdová

Zápis žáků do 1. ročníku
V pátek 5. února 2010 se na Masarykově ZŠ ve Staré Pace
uskutečnil zápis žáků do 1. ročníku. Letošní rok byl ve znamení kocourka Mikeše.
Budoucí prvňáčci se dostavili v rekordním počtu 34 dětí
splnit stanovené úkoly. Aby děti ve škole nezabloudily,
provázely je po chodbě nalepené kočičí tlapky. Děti si nakreslily klubíčko se svým podpisem k postavičkám kocourka Mikeše, dále popisovaly obrázky z knížky O Mikešovi,
řadily kocourky podle velikosti, poznávaly geometrické
tvary, počítaly na počítadle, správně stolovaly, kreslily obrázky, zpívaly písničky atd. Za odměnu jim potom prvňáčci
převlečení za kočičky a kocourky předali dárky, které pro
ně vyrobili jejich budoucí spolužáci. Všechny děti úkoly
plnily samostatně bez rodičů. Nastávající prvňáci byli šikovní a jistě se již těší, až se z nich v září stanou opravdoví
školáci!
Mgr. Soňa Stuchlíková
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PRODEJ CHOVNÉ DR�BEE

/z veterinárn� kontrolovaných chov�, které zaru�ují kvalitu a vysokou uitkovost/

trasa �.116 Lázn� B�lohrad /Ji�ín/
� 12h Ho�ice /u zámku/
� 13h Lázn� B�lohrad /naho�e na nám�stí/
� 14,30 Stará Paka /parkovit� u OÚ/ � 15h Libtát /na nám�stí/
� 16h Roztoky /p�ed OÚ/ � 16,30 Studenec /u Poární zbrojnice/

Prodej 22.4.2010

Ku�ice �erné, �ervené,

p�i objednání 10ks > 1 ku�ice ZDARMA !!!
bílé /nesou bílá vejce/

stá�í: 18týd. cena: 150,-K�

Prodej 17.6.2010 p�i objednání 10ks dr�bee - Nutrimix ZDARMA!
/vitamínový a minerální p�ípravek pro zdárný r�st dr�bee/
Ku�ice �erné, �ervené
stá�í: 14-18týd. cena: 130-150,-K�
1-3týd.
60-80,-K�
Ka�eny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
60-80,-K�
Moularden /k�íenec pimová+peking.kachny/
1-3týd.
90-110,-K�
Ka�eny barbarie /husoka�eny/
Husy /bílé/
1-3týd.
130-150,-K�
Husy /landeské/
1-3týd.
130-150,-K�
6-8týd.
250-290,-K�
Kr�ty /kanadské irokoprsé brojlerové/

Dr�be, prosím,OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Praská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com

ŠKOLKA
Karneval u Berušek
V letošním školním roce jsme zaměřili celý třídní vzdělávací
program Beruškové třídy na zvířátka, proto i náš letošní karneval byl plný
zvířátek. Jedno
únorové odpoledne se zde
sešly děti z naší třídy, sourozenci, rodiče,
ba i dědečkové a babičky
v
maskách
zvířátek. Užili
jsme si odpoledne plné
radosti, zasoutěžili jsme si,
ba i zatančili.
K tanci nám
pěkně vyhrávala harmonika a bicí pana
Horáčka staršího a mladšího. Oceňujeme to, že se ani rodiče nestydí přijít
v maskách a s dětmi si zaskotačit. Děkujeme Horáčkovým za
pěkný hudební doprovod celého karnevalu a všem rodičům,
kteří přinesli dětem hračky do tomboly.
L. Typltová
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Návštěva dětí mateřské školy v Domě
seniorů v Nové Pace.
Každé z dětí má svou babičku, svého dědu a rádo s nimi tráví
svůj čas. Vzájemně si vypráví své zážitky a pomáhají si.
Děti z mateřské školy ve Staré Pace se vypravily za babičkami
a dědečky do Domova seniorů v Nové pace. Jen tak, na popovídání a s malým dárkem, s kytičkou uvitou z písniček a říkanek.
Doufáme, že se babičkám a dědečkům líbila a že je potěšila.
Ale ani děti se nevracely bez dárečků. Babičky umí dobře šít, a
tak teď v našem malém “obchůdku” ve školce mohou děti nakupovat do pěkných nových nákupních tašek a panenky oblékat
do nových oblečků. Děkujeme a už se těšíme na další setkání.
Věra Šilhánová

SEDMIKRÁSKY
Tak jako vloni jsme se i letos sešli před nastávajícími Velikonocemi, abychom společně s rodiči připravili velikonoční dekoraci ze slaného těsta. Pí. učitelka Katka připravila těsto, maminky
s sebou přinesly vykrajovátka velikonočních motivů….a mohlo
se začít.
Nejdříve děti bavilo válení těsta a vykrajování zajíčků, slepiček,
vajíček…
Nakonec děti své výtvory ozdobily kořením, otiskováním různých knoflíků a víček.
Velikonoční dílna se vydařila, děti si domů odnášely nejen pěkné výrobky, ale i hezkou velikonoční náladu.
Eva Zahradníková

PŘIPOMENUTÍ
Dovolte mi připomenout všem aktuálním i potenciálním rodičům miminek, že k vítání občánků budou všichni pozváni
až poté, co vyplní a doručí na OÚ ve Staré Pace nebo do místní knihovny svoji žádost. Z důvodu ochrany dat nemohu
automaticky nové občánky zvát. A určitě by bylo škoda takovou krásnou akci vynechat jen proto, že si rodiče sami nepožádali. Žádost obdržíte na OÚ, v knihovně nebo si ji můžete stáhnout ze stránek obce www.starapaka.cz a poslat ji i
elektronicky.
Za kulturní komisi H. Hylmarová

JAK SE BAVÍ
PAČTÍ SENIOŘI
Regionální organizace Svazu důchodců ČR
v Nové Pace připravuje pro své členy řadu zajímavých akcí. Mezi ně patří i páteční taneční
odpoledne U Militkých, na kterých k poslechu
i k tanci hrají Š.Válek a P. Fejfar.
Poslední setkání, tento rok již třetí, se uskutečnilo 19. března a bylo obzvlášť vydařené.
Přítomné, kterých se sešlo 58, čekala bohatá
tombola a jedno veliké překvapení. O to se
postaraly – B. Palmová, J. Válková, A. Krejčová, J. Škvařilová a V. Vrabcová. Na melodii
známé polky Škoda lásky předvedly senzační
“vařečkové” předtančení a zasloužily si obdiv
a mohutný potlesk.
I tímto způsobem bychom jim chtěli my ostatní
ještě jednou moc poděkovat.
Těšíme se na další shledání, a to 23. dubna
2010.
V. Janatová
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NADACE JAK
Domy Gabriel a Michael, patřící nadaci JAK ve Staré Pace - Roškopově č. 58, slouží k pobytům dětí ze Základní školy waldorfské
v Praze, dům Michael je vybaven dílnami pro rukodělné aktivity.
Ve volných termínech rádi přivítáme rodiče s dětmi, které zajímá život malého hospodářství a tvůrčí práce, která souvisí s přírodou
a ročními obdobími. V hospodářství je chováno menší množství zvířat - ovce, kozy, psi a kočky.

AKCE JARO 2010

- v pátek 2. 4. velikonoční dílny, školáci, rodiče s dětmi jsou vítáni.
- o víkendu 15. 5. a 16. 5. nás v Roškopově navštíví lektorky Regula Schmidt a Veronika Ryser
Máte-li zájem o rozhovor a eurytmii na téma Temperamenty, jste srdečně zváni.
Přihlášky zasílejte nejpozději do 26. 4. na e-maily: lewingerova@seznam.cz, janaketnerova@seznam.cz nebo se lze přihlásit na telefonu 493 798 617 nadační dům Roškopov – Stará Paka po 20.00 hodině
Poplatek za přednášky 200,- Kč
18. 6. – 20. 6. Svatojánské slavnosti
Stříhání ovcí, hrabání luk – termíny dle počasí
Vaše dotazy zodpovíme na e-mailových adresách lewingerova@seznam.cz
Janaketnerova@seznam.cz nebo na tel. 724 014 611 – pí Lewingerová

Z POLICEJNÍHO ZÁPISNÍKU....
Není návštěva jako návštěva

Rčení host do domu, bůh do domu, si zřejmě po svém vyložil
jednatřicetiletý muž z okresu Jičín, který na konci loňského
roku navštívil své známé v malé obci nedaleko Nové Paky.
Z návštěvy se nakonec vyklubal několikatýdenní pobyt, který si
mladý muž náležitě užil. V okamžiku, kdy zůstal v domě sám,
kradl jako straka. Hodilo se mu vše, na co přišel. A tak v jeho
moci skončily peníze, pneumatiky, travní sekačky, motorová
pila apod. Celkem zde odcizil věci za nejméně 19 tisíc korun.
Případ šetří novopačtí policisté jako přečin krádeže.

Deky zdarma?

Okrást šestaosmdesátiletou ženu se nestyděli ve středu 24.
února dva muži ve Valdicích. Vše se odehrálo před čtrnáctou
hodinou, kdy seniorku přímo před domem, kde žije, oslovil
asi třicetiletý muž s tím, že jí přivezl deky, za které nemusí nic
platit. Takto lákavé nabídce nešlo odolat, a tak penzistka hned
muže pozvala dovnitř.
Počítala s tím, že jí deky pouze položí v pokoji a hned odejde.
To se ale zmýlila. Podvodník se hned začal vyptávat, kde má
kuchyň, aby si mohla zboží vyzkoušet a zjistit, zda na ně nebude mít alergii. Mezitím přišel do domu i druhý muž, asi pětapadesátiletý, který jí pro změnu přinesl peníze z důchodového pojištění. Jednalo se o částku 2 tisíce korun. A jak to v takových
případech bývá, měl u sebe pouze pětitisícovou bankovku. Žena
hned ochotně vyndala z kapsy obálku, ve které měla veškeré
úspory, odpočítala patřičný obnos a ten mu předala. V tu chvíli
vytáhl i druhý muž pětitisícovou bankovku s tím, že jí také nese
dva tisíce z důchodového pojištění. A tak i jemu vrátila 3 tisíce
korun. Nakonec jí sdělili, že je čas, aby si deky vyzkoušela.
V okamžiku, kdy si lehla, začal jí jeden z mužů přikrývat a
přitom jí z kapsy odcizil obálku s penězi. Následně oba z domu
odešli. Až po jejich odchodu žena zjistila, že je o několik tisíc
korun chudší. K jejich popisu uvedla, že jeden z nich byl ve
věku kolem 30 let, asi 175 cm vysoký a měl hubenou postavu.
Na sobě měl látkovou tmavou bundu do pasu a tmavé kalhoty.
Druhý byl ve věku kolem 55 let a měl silnější postavu. Na sobě
měl oblečenou látkovou bundu a černé kalhoty.
Policie ČR tímto žádá občany, kteří by k uvedenému případu
nebo k osobám pachatelů mohli podat jakoukoli informaci, aby
tak učinili na linku tísňového volání 158.

Silniční kontrola
Ve čtvrtek 25. února kontrolovala v nočních hodinách policejní
hlídka v Hořicích osobní motorové vozidlo Peugeot 406, které

řídil čtyřiašedesátiletý muž. Během kontroly jeho dokladů policisté zjistili, že mu jeden chybí, a to posudek o zdravotní způsobilosti. I když se řidič hájil tím, že o této povinnosti nevěděl,
přesto mu to nebylo nic platné a o jeho dalším osudu teď bude
rozhodovat příslušný správní orgán.
Řidiči pozor! Každý držitel řidičského oprávnění je povinen
se podrobit pravidelné lékařské prohlídce nejdříve šest měsíců před dovršením 60, 65 a 68 let věku a nejpozději v den
dovršení stanoveného věku. Po dovršení 68 let věku pak
každé dva roky.
Hana Klečalová

Staropacký kroj
Na dotaz pana Jaroslava Šulce, zda ve Staré Pace měli naši
předci tradiční slavnostní oblečení - kroj, pověřilo zastupitelstvo obce dne
18. 6. 2009
pana Štěfana
Válka (předseda sociálně-kulturní
a
sportovní komise), aby tuto
věc zjistil.
Podařilo
se
mu
vypátrat
kroj na půdě
staropackého
občana pana
Miroslava
Šulce.
Paní
Válková celý kroj
vyprala a poopravila. Nyní
si ho můžeme
prohlédnout
vystavený
v
naší „roubence“. Přibližujeme si tím dobu a kulturu našich předků před
mnoha lety.
Věra Hlostová
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K N I HO VN A
Letos se v knihovně znovu prezentovali šikovní spoluobčané ze Staré Paky a okolí. Od poloviny března tu proběhla Jarní výstava
ručních prací. A i tentokrát bylo na co se dívat. Krásné kraslice vytvořené a ozdobené všemi možnými i nezvyklými technikami,
jemné šperky, ještě jemnější paličkované i
háčkované dečky a obrázky vyrážely dech
všem návštěvníkům. Byly zde k vidění i originální tašky vyrobené patchworkovou metodou a pan Richtera /jeho betlémy jste mohli
obdivovat před Vánoci/ vytvořil dřevěnou
plastiku Poslední večeře páně. K mojí radosti
se výstavy aktivně účastnily i děti a také jeden
mladý muž,
který v 17
letech vytváří
nádherné
paličkované,
háčkované a
pletené věci.

POZVÁNKA NA BESEDU
Ve čtvrtek 8.4.2010 se v zasedací síni OÚ ve Staré Pace uskuteční beseda s promítáním na téma HRADY ČESKÉHO RÁJE.
Přednášející paní Kottková je dlouholetou průvodkyní na hradech a jistě bude její povídání zajímavé pro všechny návštěvníky.
Začátek je v 16.00 hodin.
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ROŠKOPOV
13. února 2010 uspořádali jako každý rok ples členové SDH
Roškopov. Již ve 20 hodin byl sál naplněn a ti, kteří nepřišli
včas, si neměli kam sednout. K tanci a poslechu opět hráli manželé Fojtovi z Lomnice nad Popelkou. O bohatou tombolu se
zasloužila spousta sponzorů, kterým bych takto chtěla poděkovat za krásné a hodnotné ceny.
Vynikající jídlo “vykouzlil” p. Jiří Fejfar s rodinou, kterým
patří také velký dík.
Nápad p. Luďka Sochora – obsluhovat hosty v hasičských
uniformách – se setkal s velikým ohlasem a hostům se to moc
líbilo.
Všem příznivcům hasičského plesu děkujeme za vysokou návštěvnost a věříme, že se při další akci opět setkáme.
Další společenskou událostí se v tomto období stal lyžařský
maškarní ples. Lyžaři neponechali nic náhodě a po předešlých
ročnících a plných sálech postavili venku vyhřívaný stan pro
dalších cca 50 lidí - “Bar u bráchy a bráchy”. Všichni si nápad
velice chválili.

Také masky opět překvapily svým precizním vypracováním,
které je rok od roku pečlivější a nápaditější. Pobavit se např.
přišly ŠACHY, ČARODĚJNICE, SKŘÍTCI, PAVOUČÍ MUŽ
a mnoho dalších. Mezi oceněnými bylo psí spřežení se saněmi,
výzkumníci z jaderné elektrárny Temelín s efektními komíny
a odpůrci této elektrárny i třeba rodinka Simpsonových. Ceny
z bohaté tomboly byly k vyzvednutí venku u okénka bývalé
knihovny.
Sportovní události
Naše mládež jela 27. února na pětiboj do Vysokého Veselí.
Soutěžili v člunkovém běhu, šplhu na tyči, skoku přes švihadlo,
hodu míčem a skoku z místa do dálky. Zúčastnilo se 8 dětí,
z nichž některé postoupily do krajského kola, které proběhne
27. března v Hořicích. Všem držíme palce.
Výsledky:
3. místo
F. Doubek
4. místo
D. Sucharda
5. místo
O. Zuzánek a P. Šafář

TOPSPINOVÉ OKÉNKO: - skupina neregistrovaní muži C
/tabulka z Jičínského deníku 19. 3. 2010/
1. Sobotka
17
4
2. Chomutice
15
3
3. Úbislavice B
16
1
4. Valdice
13
3
5. Hořice C
14
1
6. Radim B
12
2
7. Popovice C
10
2
8. Jičín E
8
3
9. L. Bělohrad E
8
3
10. Nemyčeves D
4
1
11. ROŠKOPOV
3
1
12. Butoves C
3
0
13. Slatiny
3
0

1
3
4
5
6
8
9
11
10
16
17
18
18

259:137
243:135
235:143
225:153
223:134
233:158
196:182
192:204
174:204
154:224
106:272
117:261
106:272

60
54
54
50
50
48
43
41
40
30
28
27
27

Členové TJ Sokol – oddíl stolního tenisu – pořádali ve dnech 2. – 3. dubna “Velikonoční turnaj.”

POZVÁNKA

Všechny příznivce dobré zábavy zveme na přátelské posezení na 17. dubna do kulturního domu v Roškopově na BRAMBORÁKOVÉ HODY. Přijďte posedět. Hezké Velikonoce přeje Zuzánková Andrea

Letní dílny - letní tábory pro děti a mládež Roškopov 2010
30. června 2010 - 28. sprna 2010 – Navštivte webové stránky
Letních dílen Roškopov u Staré Paky a podívejte se na program
letních táborů pro děti a mládež. http://roskopov.open-art.cz/
Ve dnech 30. června – 28. srpna 2010 se opět uskuteční letní
tvůrčí dílny pro děti a mládež v Roškopově.
Filmová, jezdecká, taneční, muzikálová, loutkářská, kamenářská, letos nově i výtvarně-divadelní, řemeslná, geologická
a fotografická dílna - to je nabídka, kterou občanské sdružení
OPEN ART připravilo pro děti, jež si chtějí o prázdninách hrát
s fantazií, něco zkusit, něco vytvořit. Každý týden je připraven
program vedený odbornými vedoucími, ale také spousta her.
Přihlásit se je letos možné pouze elektronickou přihláškou, a to
na webových stránkách (viz odkaz výše).
Těšíme se na shledanou s dětmi a už teď zveme všechny nadšence a zájemce k návštěvám závěrečných představení dílen, která
se konají téměř každou letní sobotu.
OPEN ART
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INFORMACE Z BRDA

Poslední lednová sobota na Brdě probíhala ve znamení tance
a veselí. Sobotní odpoledne odstartoval dětský karneval, na
kterém si děti zatancovaly a zúčastnily se pestrých soutěží.
Nečekaně bohatá účast ovšem nepřekvapila pořadatele, a tak
se mohla naprostá většina zúčastněných a majících špetku štěstí
radovat ze zajímavých výher v tombole.
Večer si mohli rodiče zatančit na tradičním plese hasičů, kde
vládla dobrá nálada podpořená výborným jídlem a pitím.

První únorovou sobotu uspořádal SDH po 16 letech sáňkařské
závody pro všechny věkové kategorie. Dostavil se opravdu
hojný počet jak místních, tak i přespolních, z nichž někteří překvapili rozmanitými ručně sestrojenými saněmi. Pro posílení
závodníků nechybělo samozřejmě občerstvení.
Vyvrcholením sáňkařského dne bylo rozdání diplomů a čokoládových medailí, přičemž ty nejvytrvalejší neodradilo ani zšeření, a tak brázdili brdský kopec až do pozdních hodin.
Dana Sládková

SPORT
Zpráva o činnosti družstva Staropacké přípravky za rok 2009
Na konci fotbalové sezony roku 2008 - 2009 obsadilo mužstvo
přípravky Staré Paky celkově druhé místo v soutěži okresního
přeboru přípravek.
Vyvrcholením sezony byl tradiční fotbalový zápas mezi hráči
přípravky a rodiči a turnaj na místním fotbalovém stadionu O
pohár starostky Staré Paky, který Staropacká přípravka v silné
konkurenci po fantastickém výkonu nakonec vyhrála a završila
tím úspěšnou sezonu.
Z týmu po sezoně odešli klíčoví hráči ročníku 1998, jmenovitě:
Míra Šafář, Tomáš Hák, Milda Vrabec, Tomáš Adam, Katka
Machátová, Patrik Brádle, Jakub Kovařík a Radek Jechů, kterým, stejně tak jako všem, kteří v týmu nadále působí, patří za
úspěšnou sezonu poděkování.
Po prázdninách jsme zahájili novou sezonu 2009 - 2010 s týmem doplněným o šest hráčů ročníku 2002 a tři hráče 2003 a
stali jsme se v konkurenci okresního přeboru jedním z nejmladších týmů.
Novou sezonu zahájila přípravka pod novým trenérským vedením, kdy z rodinných důvodů ukončil svou činnost u přípravky
trenér Martin Mach a tým převzali trenéři Josef Pour a Ivan
Handlovič s asistencí Lukáše Říhy.
Vstup do nové sezony a celý průběh podzimní části se týmu přípravky podařilo úspěšně zvládnout a umístilo se po 11 výhrách,
1 remíze a 1 porážce na druhém místě dva body za vedoucím
celkem. /z týmů na 1. – 5. místě máme nejnižší věkový průměr/
Dokázali jsme vsítit za polovinu sezony 66 gólů, na kterých se
nejvíce podíleli s počtem 19 Pour Josef ml., 16 Šafář Petr a 12
Entner Jaroslav.

Po ukončení podzimní části sezony jsme se zúčastnili turnaje o
pohár starosty obce Jičíněves, kde jsme z osmi týmů obsadili 4.
místo a jako odměnu pro celý tým přípravky na konec sezony
jsme ve dnech 28. 10 - 1. 11. zorganizovali soustředění pro naše
hráče na chatě v Roškopově, jehož součástí byla nejen tréninková příprava s míčem, ale také každodenní soutěže, hry, turnaj
v ping pongu, bazén, noční bojovka apod. Celé soustředění
mělo u všech zúčastněných veliký úspěch a splnilo cíl, který
mělo – a to utvořit a stmelit partu 16 kluků a holek čtyř ročníků
v jeden kolektiv, v partu kamarádů, kteří se na sebe můžou na
hřišti, ale i mimo něj spolehnout.
Poděkování patří obzvlášť organizátorům celé akce, a to tetám
Pourové, Šafářové a Hákové, které se staraly nejenom o naše
žaludky, ale zároveň o bezproblémový průběh celého pobytu a
byly trenérům velkou pomocí, stejně tak všem maminkám a tatínkům, kteří nás v průběhu soustředění navštěvovali a zásobovali plnými plechy koláčů, buchet a jiných dobrot, a stejně tak
členům výboru oddílu kopané za poskytnutí bazénu a částečnou
úhradu nákladů.
Zimní přestávku do zahájení druhé poloviny sezony chceme
mimo pravidelných tréninků ve školní tělocvičně, které máme
dvakrát týdně, využít v maximálně možné míře k účasti na halových turnajích.
14. 11. jsme se zúčastnili halového turnaje v Lázních Bělohrad,
ze kterého byl učiněn výběr hráčů za Jičínský okres pro tři turnaje Hradeckého kraje. Na turnaji jsme obsadili čtvrté místo ze
šesti týmů a do krajského výběru byli nominováni hráči Šafář,
Entner a Pour, kteří poté na turnajích podali dobré výkony a
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svými góly se zasloužili o dobré umístění Jičínského okresu.
9. - 10. 1. se uskutečnil dvoudenní turnaj v Jičíně ročníku 1999
a ml., kterého jsme se zúčastnili s naším ročníkovým průměrem
2001 a kde jsme celkově skončili na sedmém místě z deseti
zúčastněných, avšak po výkonech, které si po každém odehraném zápase zasloužili pochvalu hráčům za nasazení, taktiku a
bojovnost.
Následovat bude ještě pět halových turnajů, kde jsme přihlášeni, byť tam jedeme s mladšími ročníky než naši soupeři, ale naším cílem není tyto turnaje vyhrávat, ale rozehrát všechny hráče
týmu a utvořit z nich kolektiv, který bude na daných pozicích
na trávě zastupitelný a končit bychom měli posledním turnajem
28. 3. v Mladé Boleslavi.
V současné době je ve Staropacké přípravce registrováno 13
hráčů, pro tři další se v současné době registrace dělá.
Závěrem bych rád poděkoval jednomu z hráčů, bez kterého by
Staropacká přípravka nebyla taková, jaká je a nebyla by ani
tam, kde se nyní v tabulce nachází. Je to hráč, bez kterého by

nemohly být tréninky ani zápasy, kterého v žádných zápisech
o utkání neuvádíme, který je ale vždycky přítomen, je vždycky
ten nejdůležitější a my všichni mu máme co děkovat. Tím hráčem jsou rodiče. Rodiče,kteří nám své děti vždy přivedou, zpět
si je vyzvednou, jezdí s námi na všechny zápasy, tráví s námi
celé víkendy na turnajích, fandí nám, povzbuzují, poradí, pomůžou.
Poděkování patří také trenéru Martinu Machovi, který má lví
podíl na výsledcích, kterých nyní dosahujeme, protože kvalita a
fotbalový um tohoto týmu je ještě pořád hlavně jeho prací.
Co se týká jara, jak se říká, našlápnuto máme dobře, ale jsme realisté a zůstáváme oběma nohama na zemi. Přeci jenom máme
opravdu v konkurenci pěti-šesti týmů nejmladší mužstvo, jehož
vrchol přijde příští rok. Po zbytek toho fotbalově letošního budeme makat a bojovat, cíle jsme si žádné nestanovili, ale pokud
by měl být tento ročník posledním ročníkem pod značkou Staropacká přípravka, uděláme všichni maximum pro to, aby nám
20. června nějakou tu placku na krk opět pověsili.
Handlovič Ivan – trenér

Tělovýchovná jednota SOKOL Stará Paka – oddíl lyžování

Výsledková listina veřejného závodu ve sjezdu
ŠTÍT CHOCHOLKY

MEMORIÁL Jirky ŠORMA
Datum:
Místo konání:
Trať:
Počasí:
Sníh:

XXVI. ročník
13. února 2010
Stará Paka – Zimní středisko Staropacká hora
délka – 620 m, převýšení 130 m
Zataženo, slabé sněžení -4°C
prachový

Činovníci:

ředitel závodu
Ing. Petr Šulc
hlavní rozhodčí Milan Jebavý
trať
Eduard Wieser
hospodář
Bohuslav Nýdrle
Startovalo celkem: 66 závodníků, závod dokončili: 64 závodníci
Absolutní vítěz XXVI. ročníku závodu:
Vladimír POSPÍŠIL – LO Sokol Stará Paka
Ceny a diplomy vítězům jednotlivých kategorií předávali zástupci Obecního úřadu ve Staré Pace – pí. Věra Hlostová – starostka a
p. Jiří Knap – místostarosta a člen lyžařského oddílu TJ Sokol Stará Paka.
Více fotografií ze závodů najdete na webových stránkách obce v aktualitách.
Štít Chocholky 13. 2. 2010 -PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ VE SJEZDOVÉM ZÁVODĚ “ŠTÍT CHOCHOLKY” MEMORIÁL J. ŠORMA
Ročník:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.

Datum závodu:
27.2.1955
19.2.1956
24.1.1960
11.2.1962
17.2.1963
2.2.1964
14.2.1965
25.2.1968
2.2.1969
30.1.1970
30.1.1972
3.3.1973
31.1.1976

Jméno vítěze:
ZIRM Ladislav
ŠTĚPÁNEK Vladimír
KYNČL Miloš
MOŠNA Jaroslav
MAŠEK Vladimír
MAŠEK Vladimír
ŠORM Jiří st.
ČERMÁK Jan
VOJTĚCH Jaroslav
DOSTÁL Jan
HAINIŠ Jan
RICHTER Stanislav
KŘEPELKA Lubomír

Startoval za oddíl:
Spartak Vrchlabí
Spartak Vrchlabí
Sokol Nová Paka
Lokomotiva Trutnov
Jiskra Tanvald
Jiskra Tanvald
Sokol Stará Paka
Dukla B. Bystrica
Dukla B. Bystrica
Slovan Špindl.Mlýn
Sokol Janské Lázně
Sokol Nová Paka
Jiskra Holice
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XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.
XIX.
XX.
XXI.
XXII.
XXIII.
XXIV.
XXV.
XXVI.

31.1.1981
20.2.1983
29.1.1984
27.1.1985
18.1.1986
11.1.1987
13.3.1988
29.1.2000
19.1.2002
15.2.2003
31.1.2004
28.1.2006
13.2.2010

FRÝBOVÁ Gábina
BARÁK Miloš
KOUDELKA Petr
KOUDELKA Petr
ŠORMOVÁ Eva
STRÁNSKÝ Libor
ŠOUREK Milan
KAZDA Jan
ŠORM Jiří ml.
ZAJÍC Daniel
KAZDA Jan
ŠORM Jiří Mgr.
POSPÍŠIL Vladimír

Sokol Stará Paka
Sokol Nová Paka
Jiskra Hořice
Jiskra Hořice
Sokol Stará Paka
Sokol Nová Paka
Sokol Ostroměř
Sokol Nová Paka
Sokol Stará Paka
Sokol Stará Paka
Sokol Nová Paka
Sokol Stará Paka
Sokol Stará Paka

Pořadatelem veřejného závodu ve sjezdu “ŠTÍT CHOCHOLKY” je oddíl lyžování TJ SOKOL Stará Paka.
První až sedmnáctý ročník tohoto závodu, (s výjimkou ročníku třináctého) byl uspořádán na původní sjezdové trati v západní části
Staropackých hor, se startem na vrcholku zvaném Chocholka. Odtud pochází i název závodu. Od osmnáctého ročníku byl závod
přeložen na sjezdovku v “Zimním středisku Staropacká hora”, jejíž náročnost se původní sjezdovce zcela vyrovná. Název závodu
byl ale z důvodu tradice zachován.
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32. ročník Přejezdu Jizerských hor a Krkonoš 20. a 21. 2. 2010
První etapa 20. 2. 2010 – délka trasy asi 43 km
Pro letošní 32. ročník jsme připravili dvě trasy - jednu delší a druhou kratší. Ve Staré Pace na nádraží se nás ráno sešlo sedmnáct.
Společně jsme se vydali vlakem ze Staré Paky do Lučan nad Nisou. Pět účastníků kratší etapy pokračovalo z Tanvaldu dále až do
Kořenova. Start delší etapy byl v Lučanech nad Nisou. Od nádraží jsme se pěšky vydali po silnici směrem k rozhledně Bramberk
(3,5 km). Na Bramberku jsme konečně obuli lyže a pokračovali po trase:
Horní Maxov (4,7 km), rozhledna Slovanka (7 km), Josefův Důl (11 km). Zde se s námi rozloučil Jarka Nypl, kterému nebylo dobře
po nedoléčeném nachlazení. Dále jsme pokračovali přes Mariánskohorské boudy (14 km) k Protržené přehradě na Bílé Desné (16
km), kde bylo krátké zastavení s prohlídkou tohoto místa. Po upravených stopách jsme jeli dále přes Souš (18 km) a Vlašský hřeben
(20 km) na Jizerku (21,7 km). Tady jsme se zastavili na zasloužený oběd. Po načerpání nových sil jsme vyrazili po již známé trase
přes Orle (25 km), Jakuszyce (29,5 km), Harrachov (36 km) do Rokytnice nad Jizerou na Staropackou boudu (43 km).
Tam jsme dorazili již za tmy. Čekala na nás příjemně vyhřátá chalupa s výbornou polévkou a teplým čajem. O toto zázemí se zasloužila Květa Nýdrlová, Jana Šepsová a Eva Pakostová. Všem třem za pohodlí, které pro nás připravily, velice děkujeme. Krátká
trasa vedla z Kořenova údolím Jizery přes Bukovec na Jizerku (9 km). Odtud podobně jako dlouhá trasa přes Orle (12,5 km),
Jakuszyce (17 km), Harrachov (21 km) na Staropackou boudu (28 km).
Druhá etapa 21. 2. 2010 – délka trasy asi 20 km
Pro tento den jsme měli v plánu dojet ze Staropacké boudy až do Staré Paky na sjezdovku. Pro silné odpolední sněžení a nedostatek
času jsme od tohoto plánu upustili a zvolili již celkem tradiční a odpočinkovou trasu. Z chalupy jsme se v 9:30 vydali na Ručičky
(1,5 km) a přes Dvoračky (3,5 km) jsme Exkurzní cestou dojeli na Rezek (9 km), kde jsme se zastavili na oběd. Dále jsme pokračovali po hřebenu podél silnice nad Vítkovicemi přes Roudnici a Křížlice až do Hrabačova (20 km). V cíli jsme byli před 16:00
hodinou.
Po oba dny jsme měli zimní počasí s teplotami pár stupňů pod bodem mrazu. V neděli jsme se na závěr dočkali i silného chumelení. Při krátkém zhodnocení v Hrabačově při čekání na vlak jsme se však shodli na tom, že i přes tyto drobnosti se letošní přejezd
opět povedl a všichni byli velice spokojeni. Další podrobné vyhodnocení jsme uskutečnili až ve Staré Pace v útulné hospůdce “Na
Lajně”.

Fotbalisté hodnotili
Za pravé zimní chumelenice se sešla poslední lednovou sobotu
v restauraci “Staropacká sokolovna” valná hromada oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka, aby zhodnotila uplynulý rok 2009 a
vytyčila si nové úkoly na rok 2010.
Vedení schůze se ujal člen výboru Ing. Dušánek, který přivítal
hosty – Mgr. Milan Pospíšil – předseda TJ Sokol , Jiří Knap –
místostarosta obce Stará Paka a Daniel Zajíc – člen výboru sousedního FK Nová Paka. Písemné materiály, které byly umístěny
na jednotlivých stolech, věštily něco nového, co by mělo přijít.
A také to v průběhu jednání přišlo. Ale popořádku. V úvodu vystoupil se svým příspěvkem předseda oddílu Oldřich Vrabec.
Zhodnotil nejen uplynulý rok, ale vyzdvihl i fakt, že po 4 roky
zpět (z 5ti letého působení výboru oddílu) měl oddíl kopané
vcelku vyrovnaný rozpočet hospodaření. Což při výši příjmů a
výdajů – cca 670.000,- Kč (v roce 2009) je skutečnost v dnešní
nelehké době velice ceněná, hlavně ze strany výboru TJ Sokol.
Veřejné akce pořádané FO byly hodnoceny kladně, škoda jen,
že organizačně se podílí stále stejný úzký okruh lidí. V další
části podrobně rozebral příjmy a výdaje oddílu hospodář TJ
Mirek Dlouhý. Mezi největší podílníky na příjmech patří Obec

Stará Paka a sponzoři (jmenovitě firmy Ekotherm, Lamatex,
Betona J. Novák, K2 Industry, Václav Řeháček, Typlt AD, Simed, Pivovar Nová Paka, Česká pojišťovna, Pavel Kohút), bez
jejichž příspěvků by nebylo možné udržet v soutěžích 2 mužstva mládežnická a 2 mužstva dospělých. Do materiálního vybavení bylo vynaloženo přes 200 tis. Kč (hlavní položkou byly
branky pro přípravku či malou kopanou, vyrobené z lehkých
kovů, které vyhovují směrnicím ČMFS ohledně bezpečnosti
jejich užívání). Následovalo hodnocení jednotlivých mužstev
jejich vedoucími či trenéry. Přípravku zhodnotil p. Handlovič,
který zdůraznil funkci rodičů a poděkoval jim za jejich velký
zájem o činnost jejich dětí v tomto mužstvu. Vyhodnotil je
jako “nejdůležitějšího hráče” v tomto mužstvu, který je prakticky všude přítomný. Kompletní zprávu o činnosti přípravky
si můžete přečíst na webových stránkách Obce Stará Paka
v aktualitách sekce – Sport. Obdobné hodnocení a poděkování
rodičům přednesl i vedoucí mužstva žáků Václav Horák. Jeho
slova patřila i dorostencům, kteří na jaře 2009 ukončili působení v krajské soutěži na posledním místě a poté kompletně přešli
do “B” mužstva mužů. 5. místo po podzimní části soutěže žáků
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je odrazem vcelku dobrých výkonů tohoto mužstva. P. Balog,
současný trenér “A” mužstva mužů, ve svém příspěvku nehodnotil pouze sportovní výkon mužstva, ale zaměřil se na spíše
na psychologii hráčů, kdy bylo od podzimní části 1.B třídy
vsazeno na vlastní odchovance v mužstvu. Je nutné zlepšit
přístup jednotlivých hráčů k fotbalu a je třeba se zabývat celkovým pohledem na staropacký fotbal po ose – rodiče, škola,
fotbal. Není nutno nakupovat drahé hráče “ze sousedství”, ale
peníze věnovat do mládeže, fotbalového zázemí a materiálního
vybavení pro hráče. Vychovat dobré hráče od nejmladších mládežnických mužstev až po dospělý věk. Fotbal je kolektivní hra
a jde o to, aby se jednotlivec podřídil zájmu a potřebám toho
kterého mužstva. V bodě vyhlášení nejúspěšnějšího hráče či
kolektivu byl vznesen jednomyslný návrh – mužstvo přípravky,
které si jistě tuto poctu včetně svého vedení zasluhuje. Před
přestávkou přišel na řadu již výše avizovaný bod, návrh na koncepční řešení na vytvoření společného fotbalového klubu 1. FK
UNION PAKA, který by se skládal ze současného 1. FK Nová
Paka a TJ Sokol Stará Paka. Byly objasněny důvody, legislativní podmínky a organizační podmínky tohoto sloučení. Byly
předloženy i soupisky společných mládežnických mužstev,
která by pod touto hlavičkou nově působila. Po přestávce byl
přednesen návrh na členy nového výboru fotbalového oddílu
a předložena koncepce práce výboru oddílu. Poté se rozvinula
široká a dlouhá diskuse, ve které vystoupili hosté tohoto jednání a další přítomní členové a příznivci oddílu kopané. Zazněla

souhlasná slova se sloučením klubů, ale i slova prozatímních
rozpaků či pochybností. Diskutovalo se o nejmladších hráčích
přípravky, žáků, ale i o působení “B” mužstva mužů a možnosti
“výpůjčky” jednotlivých hráčů z Nové a zpětně i ze Staré Paky.
Bylo upozorněno na nedobrý stav tzv. “nenechavců” kteří nadále poškozují sítě u tréninkového hřiště, odcizují matice z dřevěného ohrazení, lámou prkna na lavičkách pro diváky, odkládají
odpadky všude jen ne do odpadního koše, a tak bychom mohli
pokračovat. Z toho vyplývá i nutnost alespoň částečného oplocení celého areálu hřiště. Na řadu přišly i otázky společného
financování spojeného klubu. Po uděleném souhlasu všech zúčastněných stran bude třeba uskutečnit i společenskou smlouvu
za účasti zástupců obou obcí, tj. města Nová Paka a obce Stará
Paka. Musí být ustanoven systém mládežnických mužstev a jejich postup do dospělých. Trenéři musí žít s mužstvem a ne být
pouze vedeni na papíře. Se zněním tohoto návrhu na sloučení
uvedených klubů se můžete seznámit na webových stránkách
fotbalového oddílu TJ Sokol Stará Paka či na web stránkách
obce Stará Paka, kde FO má taktéž své informace umístěny.
Poté následovala volba členů výboru oddílu kopané a odsouhlasení delegátů na valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka, konanou
dne 1. března 2010. Závěr a kladné hodnocení celého průběhu
jednání o fotbalu ve Staré Pace provedl opět řídící schůze.
Z podkladů fotbalového oddílu a účasti na jednání sestavil:
Jiří Knap – místostarosta obce

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STARÁ PAKA
Jako každoročně se ke svému ročnímu bilancování sešli 1.
března zástupci 5 sportovních oddílů. Řízením schůze byl pověřen místopředseda p. L. Frýba. V úvodu přivítal hosty – místostarostu obce p. J. Knapa, ředitele Masarykovy ZŠ p. Mgr.
P. Antoše a zastupitele obce p. Š. Válka. Jako první vystoupil
předseda TJ Mgr. M. Pospíšil s celkovým hodnocením činnosti za rok 2009. Připomenul, že rok 2010 je rokem 110. výročí
založení TJ Sokol ve Staré Pace. Zdůraznil, že od počátků tělovýchovy se výrazně změnily podmínky pro sportovní vyžití, a
je proto třeba věnovat nabytému majetku plnou pozornost, co se
týče jeho správy, ale i údržby a získávání finančních prostředků
pro další činnost (snaha využívat dotací z krajských granto-

vých titulů, jednat se zástupci firem o sponzorských darech na
jednotlivé sportovní akce apod.). Za výrazné podpory Obce se
podařilo dokončit přivedení zemního plynu do kabin na fotbalovém hřišti. Zdůraznil nutnost legalizace tréninkového fotbalového hřiště. Za uplynulou činnost patří poděkování členům
výboru TJ, členům revizní komise, výborům oddílů, členům
jednotlivých oddílů, trenérům, cvičitelům a v neposlední řadě i
vedení Obce Stará Paka a vedení Masarykovy ZŠ ve Staré Pace.
Tělovýchova a sport je důležitou součástí dnešního života nejen
naší mládeže, ale i dospělých. Dále provedl zhodnocení činnosti
jednotlivých sportovních oddílů. Jako další navazovala tradiční
zpráva hospodáře TJ p. M. Dlouhého. Podrobně do jednotlivých položek rozebral hospodaření
jednotlivých oddílů, vyzdvihl dobré
výsledky všech oddílů, když za rok
2009 skončily v plusových číslech.
Celkové výdaje TJ byly 809 tis. Kč
a příjmy 861 tis. Kč (jejich podstatnou část tvořila dotace obce a
dále sponzorské příspěvky firem
jednotlivým oddílům). V závěru
svého vystoupení poděkoval všem
dílčím hospodářům za jejich práci.
Podrobnou zprávu o činnosti revizní komise přednesl p. J. Šulc. Byla
provedena prověrka majetku TJ,
jeho zabezpečení a pojištění, vedení evidence. Podrobnou kontrolou
prošlo i hospodaření jednotlivých
oddílů včetně hlavní pokladny TJ.
Byly zjištěny nedostatky, o kterých
byl informován výbor TJ. Prostřednictvím výborů oddílů je třeba provést jejich nápravu bez zbytečných
odkladů. Řídící schůze připomenul
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sportovní areál “Sokolák”, který se podařilo v minulých letech
vybudovat díky financování Obcí Stará Paka a dotací ČMFS
na vybudování hřiště na malou kopanou s umělým trávníkem.
V klubovně, která se v areálu nachází, má své zázemí výbor TJ,
kde probíhají jeho jednání. Investice, která byla zde vynaložena, se zpětně vrací ve sportovním vyžití občanů Staré Paky, ale
i velké části přespolních. Hřiště na malou kopanou je využíváno
k tréninkovým jednotkám v létě i v zimě pro mužstva fotbalového oddílu. Přestože se jedná o majetek Obce, je i zde třeba
se k tomuto sportovnímu zařízení chovat s přístupem dobrého
hospodáře, aby areál mohl sloužit svému účelu i v dalších letech. V dalším bodu jednání vystoupil předseda oddílu kopané
p. O. Vrabec, který přítomné seznámil se záměrem projektu na
spojení fotbalových oddílů TJ Sokol Stará Paka a 1. FK Nová
Paka v jeden, který by nesl název 1. FK Union Paka. Vysvětlil
důvody, legislativní podmínky a organizaci nového společného
klubu, který by působil, pokud se všechny organizační záležitosti stihnou, od nového ročníku 2010-2011. Byl by to krok
k lepšímu vyžití mládežnických mužstev, aby se jejich činnost
vůbec udržela, vzhledem ke slabým současným ročníkům, a tím
i nedostatku hráčů (přípravka, žáci, dorostenci). Valná hromada TJ dala tomuto projektu zelenou a delegáti jej odsouhlasili.
Po krátké přestávce s občerstvením následovalo vyhodnocení
sportovců a funkcionářů za uplynulý rok. Byli to: za oddíl kopané – mužstvo přípravky, za stolní tenis - Petr Kortus – hráč
1. mužstva, za oddíl cyklistiky – Tomáš Straňák, za ASPV
– Marcela Handschugová, za lyžařský oddíl – Jiří Poličanský,
za výbor TJ – Ladislav Frýba.
Všem vyhodnoceným bylo poděkováno za přínos pro staropacký sport v roce 2009. V úvodu diskuse vystoupil p. J. Šulc, který přítomné seznámil s trochou historie ze staropackého sportu
a využil k tomu knihy zápisů výboru TJ z let 1957 - 1976 a
zabýval se přelomem roků 1959 a 1960, tj. stavem před 50
lety. Mimo jiné uvedl ze zápisu r. 1973, že funkci zapisovatele
převzal p. B. Nýdrle (člen lyžařského oddílu), který tuto funkci
vykonává do dnešních dnů. Dále p. Vrabec reagoval na připomínky ze zprávy předsedy revizní komise a podal vysvětlení.
Místostarosta p. Knap poděkoval výboru TJ za činnost, kterou
Sokol ve Staré Pace vyvíjí. Počtem členů patří k nejsilnější společenské organizaci v obci (450 členů), účastní se mistrovských
soutěží, pořádá sportovní soutěže pro veřejnost a společenské
akce pro veřejnost (turnaj v malé kopané, vánoční turnaj ve
stolním tenise, přespolní běh staropacký kros, společenské plesy apod.) Organizace těchto akcí je vždy na velmi dobré úrovni
a jejich účastníci odcházejí vždy spokojeni. Rok 2010 je rokem
volebním, mimo květnové volby do Parlamentu ČR nás čekají
podzimní volby komunální, tj. do zastupitelstva obce Stará
Paka. Výbor TJ Sokol připravuje kandidátní listinu “Sdružení
nezávislých kandidátů – TJ Sokol Stará Paka”, která jistě bude
konkurenceschopná ostatním politickým stranám a sdružením,
tak jak tomu bylo ve volbách minulých. Místostarosta požádal
výbor TJ o případnou spolupráci s dotažením reklamace na
hřiště pro malou kopanou s umělým trávníkem, kde v posledním roce dochází k velmi pomalému vsakování dešťové vody
a hřiště se stává na několik dnů nepoužitelným, k čemuž by
při správném složení podloží nemělo docházet. Ředitel Masarykovy ZŠ Mgr. Antoš poděkoval za práci TJ, když 41 žáků z
celkových 190 je zapojeno v různých sportovních oddílech, a je
o ně tudíž postaráno i v době mimoškolní. K hodinám tělesné
výchovy je využíván zmíněný sportovní areál a žáci jsou vedeni
dobrým tělocvikářem p. Harčarikem. Rovněž tělocvična v ZŠ
je přes podzimní a zimní měsíce plně vytížena jednotlivými oddíly mládeže, plně ji využívá oddíl stolního tenisu k tréninku i
mistrovským utkáním. Je využívána i sousedním TJ Sokol Ústí
a jejich volejbalisty. M. Pánek zhodnotil činnost a sportovní

výkony stolních tenistů, vyzdvihl opětovný návrat “A” mužstva
mužů do III. ligy. Pozornost a péče je taktéž věnována žákům.
L. Frýba za lyžaře zdůraznil, že výročí založení oddílu se taktéž blíží (1963), lyžařské vleky, které byly vybudovány – jsou
v dnešní době nazývány “historickými”, avšak stále v provozu,
pokud je dostatečná sněhová pokrývka. Je pravdou, že dnešní
doba by si zasluhovala již vlek modernější, avšak finanční situace TJ to stále neumožňuje. Zhodnotil činnost a jednotlivé
akce lyžařů za uplynulý rok. Vlastní závěr a zhodnocení jednání valné hromady TJ provedl předseda p. Mgr Pospíšil, jednání
ukončil a za účast poděkoval p. Frýba.
Dovětek: Celkový písemný materiál o návrhu vytvoření nového
společného fotbalového klubu najdete na webových stránkách
obce Stará Paka v pravém odkazu – Fotbal Stará Paka a celkový
materiál o činnosti TJ Sokol Stará Paka a jeho oddílů v roce
2009 v levém odkazu - Sport v jeho aktualitách.
Z podkladů výboru TJ Sokol Stará Paka a z jednání valné
hromady sestavil - Jiří Knap st.
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