3/2010

ZDARMA

Pohodové prožití prázdnin
a šťastný návrat domů z dovolených
přeje všem
Vaše starostka Věra Hlostová
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Volby do PS Parlamentu ČR
- okrsek č. 1 Stará Paka 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek:
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
1. Občané.cz
4. Věci veřejné
5. Konzervativní strana
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
14. Stop
15. TOP 09
16. Evropský střed
17. KDU-ČSL
20. SZ
21. Suverenita
23. Česká pirátská strana
24. DSSS
25. SSO
26. ODS

665
414
413
413

%
62,26
62,10
100,00

počet hlasů
1
46
1
48
87
13
1
89
1
25
4
18
2
4
4
69

%
0,24
11,13
0,24
11,62
21,06
3,14
0,24
21,54
0,24
6,05
0,96
4,35
0,48
0,96
0,96
16,70

Volby do PS Parlamentu ČR
- okrsek č. 2 Stará Paka 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
4. Věci veřejné
5. Konzervativní strana
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
15. TOP 09
17. KDU-ČSL
18. Pravý blok
20. SZ
21. Suverenita
23. Česká pirátská strana
24. DSSS
25. Strana svob.občanů
26. ODS

506
349
348
344

%
68,97
68,77
98,85

počet hlasů
46
1
32
60
12
88
15
2
6
16
1
6
2
57

%
13,37
0,29
9,30
17,44
3,48
25,58
4,36
0,58
1,74
4,65
0,29
1,74
0,58
16,56

Volby do PS Parlamentu ČR
-okrsek č. 3 Roškopov-Karlov 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
4. Věci veřejné
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
15. TOP 09
17. KDU-ČSL
20. SZ
21. Suverenita
24. DSSS
26. ODS

182
138
138
137

%
75,82
75,82
99,27

počet hlasů
17
20
18
2
30
13
5
10
1
21

%
12,40
14,59
13,13
1,45
21,89
9,48
3,64
7,29
0,72
15,32

Volby do PS Parlamentu ČR
- okrsek č. 4 - Ústí 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
4. Věci veřejné
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
15. TOP 09
17. KDU-ČSL
20. SZ
21. Suverenita
26. ODS

137
82
82
82

%
59,85
59,85
100,00

počet hlasů
10
9
18
6
14
4
3
4
14

%
12,19
10,97
21,95
7,31
17,07
4,87
3,65
4,87
17,07

Volby do PS Parlamentu ČR
- okrsek č. 5 Brdo-Krsmol 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
4. Věci veřejné
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
15. TOP 09
17. KDU-ČSL
18. Pravý blok
20. SZ
21. Suverenita
24. DSSS
26. ODS

151
106
106
101

%
70,20
70,20
95,28

počet hlasů
14
12
13
3
11
21
4
1
7
1
14

%
13,86
11,88
12,87
2,97
10,89
20,79
3,96
0,99
6,93
0,99
13,86

Volby do PS Parlamentu ČR
- Stará Paka 28. a 29. 5. 2010
Počet zapsaných voličů:
Počet vydaných obálek:
Počet odevzdaných obálek
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
str. č.
1. Občané.cz
4. Věci veřejné
5. Konzervativní strana
6. KSČM
9. ČSSD
13. Zemanovci
14. Stop
15. TOP 09
16. Evropský střed
17. KDU-ČSL
18. Pravý blok
20. SZ
21. Suverenita
23. Česká pirátská strana
24. DSSS
25. SSO
26. ODS

1641
1089
1087
1077

%
66,36
66,24
99,08

počet hlasů
1
133
2
121
196
36
1
232
1
78
6
19
55
3
12
6
175

%
0,09
12,34
0,18
11,23
18,19
3,34
0,09
21,54
0,09
7,24
0,55
1,76
5,10
0,27
1,11
0,55
16,24
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USNESENÍ

z 25. veřejného zasedání konaného dne 8. 4. 2010 v zasedací síni OÚ Stará Paka
ZO schvaluje:
1) Program 25. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný
o bod:
7g) Obec Stará Paka a Karel Kobr – zpevnění komunikace
2) Ověřovatele zápisu z 25. veřejného zasedání pana Štefana
Válka
3) Návrhovou komisi ve složení pan Josef Dlabola a Oldřich
Vrabec.
4) Koncepci revitalizace parků před ZŠ a MŠ a prostoru před
OÚ a knihovnou ve Staré Pace
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
5) Koupi pozemku parc. č. 1045/3 o výměře 897 m2 v k.ú. Stará
Paka za 373 650,- Kč od manželů Miloslava a Zdeňky Straňákových.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
6) Prodej pozemku parc. č. 1045/3 o výměře 897 m2 za cenu
403 650,- Kč manželům Martinovi a Mgr. Gabriele Paulusovým.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2010
7) Prodej pozemků parc. č. 1045/6 o výměře 1277 m2 a parc.
č. 1045/14 o výměře 5 m2 oba v k.ú. Stará Paka za cenu
576 900,- Kč manželům Františkovi a Mandi Kathleen Petrákovým.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 7. 2010
8) Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodovodů
a kanalizací pro veřejnou potřebu (vodovod v lokalitě “Záduška” Stará Paka a vodovod SV část Roškopov)
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
9) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové o zřízení věcného břemene na pozemcích p.č. 1367/
1, 1367/2 a 2/2 v k.ú. Stará Paka spočívající v právu zřídit a
provozovat plyn. zařízení.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové a Správou silnic Královéhradeckého kraje o zřízení
věcného břemene na pozemku parc. č. 1391/2 v k.ú. Stará
Paka spočívající v právu zřídit a provozovat plyn. zařízení.
Zodpovídá:
Termín: 30. 4. 2010
11) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka, VČP Net, s.r.o. Hradec
Králové a Petrem Kohútem, Liborem Doubkem, Miroslavem a Janou Dočekalovými na zřízení věcného břemene na
pozemcích st. 187, 5/1, 5/10 v k.ú. Stará Paka spočívající
v právu zřídit a provozovat plyn. zařízení.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
12) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Úřadem práce v Jičíně o
vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku na 3 pracovní místa na
období od 1. 4. 2010 do 31. 10. 2010.
Zodpovídá: starosta
Termín: 8. 4. 2010
13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a firmou NADOZ s.r.o.
Nová Paka na zpevnění plochy p. č. st. 201/6 v k.ú. Stará
Paka (ul. U Továrny) za cenu 1 392 536,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr na
zpevnění komunikace na parc. č. 1348/1 v k.ú. Stará Paka
za cenu 36 200,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010
15) Dohodu o ukončení platnosti veřejnoprávní smlouvy o
výkonu přenesené působnosti mezi Městem Nová Paka a
Obcí Stará Paka na úseku poskytování jednorázových dávek
sociální péče podle ust. § 32 a 37 vyhl. č. 182/1991 Sb.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2010

16) Revokaci usnesení z 24. VZ ze dne 4. 2. 2010 bod: ZO
neschvaluje 1) neinvestiční transfer na rok 2010 pro Český
kynologický svaz, ZO Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
17) Neinvestiční transfer ve výši 10 000,- Kč pro Český kynologický svaz ZO Stará Paka.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní Termín: 30. 4. 2010
18) Záměr navýšit nájemné za nebytové prostory v budově
Obecního úřadu ve Staré Pace firmě Telefónica O2 a České
poště a.s.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
19) 1. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2010, celkové
zvýšení příjmů ve výši 116 000,- Kč a celkové zvýšení výdajů
ve výši 116 000,- Kč.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: neprodleně
20) Výsledek hospodaření za rok 2009 na účtu Hospodářské
činnosti v částce 37 094,76 Kč a převod této částky na účet
432 – nerozdělený zisk.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: neprodleně
21) Účetní odpisy dlouhodobého majetku Mateřské školy Stará
Paka na rok 2010 ve výši 40 200,- Kč.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: neprodleně
22) Převod zlepšeného hospodářského výsledku roku 2009 Mateřské školy Stará Paka v částce 15 277,94 Kč do rezervního
fondu.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: neprodleně
23) Převod výsledku hospodaření za rok 2009 v hlavní činnosti
54 312,92 Kč a v doplňkové činnosti 3 678,45 Kč Masarykovy základní školy Stará Paka z rezervního fondu na fond
reprodukce k pokrytí nákladů na koupi myčky do školní
jídelny.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: neprodleně
24) Převod poskytnutých provozních prostředků na mzdové
z důvodu otevření druhé I. třídy v Masarykově základní
škole Stará Paka
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: neprodleně
25) Směrnice č. 23, 24, 25 obce Stará Paka na rok 2010.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
26) Zástupce na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jičín konanou dne
11. 6. 2010 - pana Jiřího Knapa.
Zodpovídá: ZO
Termín: 11. 6. 2010
27) Počet členů ZO Stará Paka pro další volební období dle §
67, 68 zákona č. 128/2000 Sb. v počtu 9 členů.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
28) Název nové ulice ve Staré Pace “ K Záduši” (lokalita Záduška).
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2010
29) Zanesení části kanalizace v hodnotě 271 575,- Kč. v ul. Revoluční a v ul A. Mlejnkové do majetku obce Stará Paka.
Zodpovídá: pí. Bilová
Termín: 30. 4. 2010
30) Uspořádat dokumentární a reportážní film od p. Mgr. Jiřího
Beneše na téma: portrét rodu Pilařů a finanční příspěvek ve
výši 1900,- Kč na tuto akci.
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 30. 4. 2010
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 24. VZ konaného dne 4. 2. 2010.
2) Informaci pí. starostky o nákladech obce Stará Paka na zimní
údržbu ve výši cca 320 000,- Kč.
3) Informaci pí. starostky o zpracování energetického auditu
budovy OÚ, MŠ a ZŠ ve Staré Pace.
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4) Výsledky výběrového řízení konaného dne 19. 3. 2010 na
zatrubnění bezejmenného toku a oprava části kanalizace a
zbezprašnění lokality v ul. U Továrny.
5) Informaci pí. starostky o konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
6) Informaci pí. starostky o výstavce k výročí 65 let od ukončení
války.
7) Informaci pí. starostky o III. etapě rekonstrukce plynu firmou
LBtech Litomyšl v lokalitě nad ZŠ a MŠ ve Staré Pace.
8) Informaci pí. starostky o zhotovení fotografie Staré Paky
v rámci svazku Novopacko.
9) Informaci p. místostarosty o zpoplatnění výměny rozbitých
nádob na komunální odpad firmou SKS Jablonec nad Nisou.
10) Informaci p. Frýby o škodách způsobených zimním obdobím
na víceúčelovém hřišti “Sokolák” Stará Paka.
11) Informaci p. místostarosty o kácení stromů v chatové oblasti
ve Staré Pace
12) Informaci pí. starostky o zřízení rychlé záchranné služby
v Nové Pace.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy zastupitelstva obce
Stará Paka

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA
Vážení spoluobčané,
v našem čtvrtletníku Podhoran jsem Vás v čísle 4/2007 informovala o tom, jak probíhají jednání o zřízení RZS (Rychlé záchranné
služby). Tento návrh ze dne 24. 6. 2005 na zřízení výjezdového
stanoviště RZS byl iniciován starosty obcí Nová Paka, Lázní
Bělohrad, Stará Paka, Pecka, Úbislavice a Vidochov .
V závěru jsem uvedla, že toto zřízení je „běh na dlouhou trať“.
Právě nyní po 5 letech Vás mohu s nesmírnou radostí informovat,
že vítězem tohoto „běhu“ jsme my všichni.
Nemožné se stane skutečností. Dne 1. 7. 2010 bude obyvatelům
Novopacka dostupnější pomoc záchranářů.
V rámci systému randez-vous bude jedna posádka Rychlé zdravotnické pomoci (RZP) dislokována z Jičína do Nové Paky.
Bude to posádka sanitky se dvěma záchranáři bez lékaře. Lékař
bude v malém sanitním voze k dispozici pro posádky RZP v Jičíně,
Hořicích a právě v Nové Pace.
Toto pracoviště bude sídlit v domě s pečovatelskou službou v
Jiráskově ulici v Nové Pace a přinese všem občanům Novopacka
zkvalitnění a dostupnost zdravotní péče a zaručí včasnou pomoc
ve stavech bezprostředně ohrožujících život.
Věra Hlostová
starostka Staré Paky, zastupitelka KHK

INFORMACE OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
dnes si Vás dovolím informovat o nově vzniklé ulici v naší
obci.
Dne 8. 4. 2010 zastupitelé obce odsouhlasili na veřejném zasedání název nové ulice v naší obci. Nese název „K Záduši“.
Je to naprosto logický název, pod kterým byl vlastně vypracován
celý projekt.
Projektová dokumentace k této lokalitě se začala rodit někdy
koncem roku 2006. Celou vypracovala projektová kancelář Ing.
Ježkové v Turnově.
Výběrovým řízením ke konci roku byla vybrána firma, která
podala nejlepší cenovou nabídku, a to byla firma Obis. Tato
nabídka na kompletní zasíťování 9 parcel na rodinné domky činila 10.500 000,- Kč. Samotnou realizaci stavby zahájila firma
Obis na jaře roku 2009. V dnešní době je tato akce kompletně
dokončena, včetně položení živičného povrchu. Všechny sítě jsou
zkolaudovány mimo kanalizace. Tato kolaudace je podmíněna
rekonstrukcí kanalizace před obecním úřadem. To bude hlavní
a stěžejní akce pro nové zastupitelstvo obce, které bude zvoleno
Vámi na podzim tohoto roku.
Ptáte se, z jakých zdrojů čerpala obec finance na tuto infrastrukturu?
Předně to byl prodej 6 bytových jednotek č.p. 184 a nebytového prostoru, který byl využíván v dřívějších dobách jako peč.
středisko a dalšího nebytového prostoru, bývalé prádelny v ulici
U Továrny.
Z těchto nemovitostí získala obecní kasa 3 535 500,-Kč a další
finance ve výši 4 500 000,-Kč jsou z prodeje 9 parcel v této lokalitě, s tím, že v současné době čekají ještě 2 parcely na svého
vlastníka.
Zbývající částka 2 500 000,-Kč byla uhrazena z rozpočtu obce.
Kde se naše nově vzniklá ulice nebo chcete-li nová lokalita nachází? Jak už napovídá název, směřujte své kroky k lesu „Záduška“,
projděte ulicí Příčná a nebo z druhé strany ulicí Tyršovou okolo
hřiště „Sokolák“a jste prostě tam.
Osobně se domnívám, že můžeme mít všichni z této nové ulice
radost a zároveň může Stará Paka očekávat postupný vzrůstající
trend v počtu obyvatel, protože jednotlivé parcely vlastní převážně mladí lidé, kteří se budou do naší obce postupně hlásit k
trvalému pobytu.

Poděkování za realizaci akce patří firmě Obis - jmenovitě
Ing. Venclovi, panu Pilnému, technickému dozoru Ing. Makovičkovi a všem lidem z ulice Příčná, kteří měli tu trpělivost
a vydrželi nápor stavby.
Vaše starostka Věra Hlostová

ODPADY V ROCE 2010
Po zkušenostech předchozích let se první pololetí letošního roku
jevilo příznivěji co do ztrát a poškozených nádob. Ubylo zcizených nádob, ani nedocházelo k tak četným poškozením při vývozech apod. Až přišly sváteční dny 8. a 9. květen, kdy v časných
ranních hodinách došlo k požáru dvou kusů velkoobjemových
nádob (660 l a 1100 l) v Tovární ulici (viz. foto). Tímto jedním
aktem vznikla škoda téměř 14 tis. Kč. Zdali to byla nedbalost
občanů či úmyslné jednání, je v šetření pracovníků Hasičského
záchranného sboru v Jičíně.
Tříletou platností smlouvy mezi Obcí Stará Paka a Marius Pedersen – Sběrným dvorem Nová Paka - Přibyslav se řada našich
občanů “naučila” odkládat velkoobjemový odpad, elektroodpad,
bioodpad a podobné tříděné druhy na tomto dvoře. Ukazují to
nejen statistická čísla, ale byl konstatován fakt, že z velké části
ubyly tzv. “černé skládky” v katastru obce Stará Paka i přiná-
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ležejících obcích. Přesto se stále najdou tací, kteří odkládají na
místech pro tříděný odpad věci, které tam zásadně nepatří (kupříkladu plastové židle, lyže, igelitové pytle různé barvy – ne
s logem svozové firmy, plastové nádoby od malířských barev,
plastové autodíly, autosklo apod.).
Pro udržení pořádku na našich ulicích a vzhledu nejbližšího okolí
zastavěných území naší obce byly pořízeny další odpadní koše
na psí exkrementy. Jeden byl umístěn v prostoru u víceúčelového
sportovního areálu “Sokolák” na křižovatce ulic Hartlovy a Tyršovy. Další v prostoru křižovatky ulic Kurfürstovy a Zátiší a třetí
uvažujeme umístit do prostoru ulice Tovární a Jaromíra Brože
před fotbalovým areálem. Cílem tohoto rozšíření služeb pro majitele čtyřnohých přátel je snaha o udržení pořádku zvláště tam, kde
se soustřeďuje a pohybuje větší množství osob. K rozšíření počtu
těchto odpadních košů došlo po vcelku dobrých zkušenostech
z předchozího období, kdy koše jsou umístěny podél hlavní ulice
Revoluční. Věřím, že i v těchto nových místech se tento postup
setká časem s pochopením našich spoluobčanů.

ŠKOLKA
Výlet staropacké školky na hrad Kumburk
Často se zamýšlíme, jak nabízet rodinám možnost spoluúčasti při
výchově v naší mateřské škole. Mezi nejoblíbenější akce dětí a
rodičů, které organizujeme, patří výlety do okolí. Druhou květnovou sobotu jsme se vypravili na pěší túru na hrad Kumburk. Přes
nejisté počasí se sešla před budovou MŠ téměř polovina všech
dětí z naší školky společně s rodiči a sourozenci. Paní učitelky
připravily cestou spoustu úkolů, které děti i s rodiči postupně
plnily. V rozkvetlé májové přírodě nám cesta rychle ubíhala. Na
Kumburku nás čekal loupežník s pokladem. Zdařilý výlet jsme
zakončili na nádvoří hradu táborákem, u kterého jsme plánovali
naše další společné akce.

červen 2010, Jiří Knap - místostarosta

Vhozením odpadu do kontejneru to nekončí!
Co se s odpady děje poté, co je vyhodíte do barevných kontejnerů? Co všechno vzniká z roztříděných odpadů? Neznáte
odpověď? Podívejte se dále a možná budete překvapeni.
Veškerý odpad nejdříve putuje na specializované třídicí linky.
Doposud nebyl vynalezen žádný spolehlivý automatický stroj,
který by se vyrovnal lidskému oku, a proto se vše nejdříve třídí
ručně. Třídění každého odpadu má jasná pravidla.
Papír
Do modrého kontejneru vhazujeme noviny, časopisy, kancelářský
papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku, kartón a
papírové obaly (např. sáčky). Složení všech těchto druhů papíru
se liší, a proto na třídící lince dochází k roztřídění na jednotlivé
druhy. Dotříděný papír se potom lisuje do balíků a odváží se
k dalšímu zpracování. Z vytříděného papíru se dá znovu vyrobit
novinový papír, sešity, lepenkové krabice, obaly na vajíčka nebo
toaletní papír. Papír je možné recyklovat až sedmkrát!
Sklo
Kontejner na sklo může být zelený i bílý. Do bílého kontejneru
patří čiré sklo a do zeleného kontejneru barevné sklo. I skleněný
odpad je před dalším zpracováním ručně předtříděn. Rozdělené
střepy pak putují na speciální automatickou linku, kde lidskou
práci přebírá počítač. Ten zajistí vysokou čistotu vytříděného skla
tak, aby už nic nebránilo jeho dalšímu zpracování ve sklárnách.
Sklo lze recyklovat téměř do nekonečna. Ze skleněného odpadu
vznikají nejčastěji nové lahve na minerálky nebo pivo.
Plasty
PET láhve od nápojů (samozřejmě sešlápnuté), výrobky a obaly
z plastů, kelímky, sáčky, fólie a polystyrén - to vše patří do žlutého kontejneru. I tyto odpady procházejí důsledným tříděním a
recyklací. Jejich následné použití je velmi rozmanité. Z PET lahví
se vyrábí vlákna, která se používají jako výplň zimních bund a
spacáků nebo se přidávají do takzvaných zátěžových koberců. Z
fólií (sáčků a tašek) vznikají nové fólie a různé pytle. Polystyren
slouží k výrobě speciálních cihel. Zbylá směs plastových odpadů
se lisuje do balíků a odváží se do závodu na recyklaci směsných
plastů. Tam vznikají odpadkové koše, zahradní nábytek, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic apod.
“Množství recyklovaného materiálu záleží na tom, jak pečlivě
odpad roztřídí každá z domácností. Pokud totiž sklo, papír,
nebo plasty skončí v popelnici na komunální odpad, je jeho
další recyklace téměř vyloučena,” doplnil Tomáš Pešek, regionální manažer společnosti EKO-KOM, zabývající se tříděním
a recyklací odpadu.
Další informace o třídění odpadů v Královéhradeckém kraji
najdete na www.cistykraj.cz.
/společnost EKO-KOM/

Jsme rádi, že společné akce rodičů a dětí jsou v naší mateřské
škole tak oblíbené. Poděkování patří především paní učitelce
Zigové, Pilařové a paní asistentce pedagoga Tomešové za přípravu celého výletu.
L. Typltová, řed. MŠ Stará Paka

SLUNÍČKOVÁ TŘÍDA

My, děti sluníčkové třídy, jsme tak jako každým rokem uspořádaly oslavu pro všechny naše maminky. Tentokrát jsme vybraly
dramatizaci pohádky “O Budulínkovi”. Zpočátku to bylo pro nás
dost těžké, ale všechno jsme časem zvládly.
“Dlouho jsme se učily tancovat a hrát, můžete si s námi pěkně
zazpívat.”
Takto jsme lákaly rodiče a další přátele na oslavu. Role v pohádce byly rozděleny a my jsme pilně trénovaly. Pohádka byla
proložena pěknými písničkami, říkankami a všem se nám moc
líbila. Konečně nadešel ten očekávaný den a my jsme mohly
předvést vše, co umíme.
Pohádka měla veliký úspěch a naše gratulace maminkám skončila
malým dárkem a velikou pusou.
Děti Sluníčkové třídy
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BERUŠKY
Svátek matek

Svátek, který vznikl v USA na počátku 20. století, se slaví v mnoha zemích po celém světě druhou neděli v květnu.
I my v naší mateřské škole jsme slavili. Děti z Beruškové třídy
uspořádaly besídku pro maminky, tety i babičky. Svoji třídu proměnily v rozkvetlou louku, kde kytičky půvabně tančily a zpívaly.
Všichni vyrobili maminkám přání a malý dárek, na který není
potřeba mít peníze, ale jen šikovné ruce a milující srdíčko.

Staropacká mateřská škola druhá
na Olympiádě mateřských škol

V pátek 4. 6. se zúčastnilo družstvo jedenácti dětí z naší mateřské školy 7. Olympiády mateřských škol Novopacka. A obhájilo
krásné druhé místo. Naši mateřskou školu tak dobře reprezentovali Alenka Glosová, Toník Doubek, Eliška Křížová, Anežka
Kriegelová, Anetka Pfefrová, Jaroušek Tomeš, Denis Dyttrych,
Roman Tomeš, Péťa Žlab, Klárka Sochorová a Ondra Lacina.

SPORTOVNÍ HRY NAŠÍ MATEŘSKÉ
ŠKOLY

CELKOVÉ POŘADÍ ŠKOLEK
1. 1. MŠ Nová Paka
165,5
2. MŠ Stará Paka
130,5
3. 2. MŠ Nová Paka
118
4. MŠ Pecka
34

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Přestože se naše obec se může pyšnit krásným sportovním areálem “Sokolák”, děti z naší mateřské školy využívaly až do loňského roku především dětské hřiště s houpačkami a skluzavkou,
které je jeho součástí.
V květnu 2009 jsme v ostatních částech sportoviště poprvé
uspořádali Sportovní hry mateřské školy. Děti zde soutěžily
v hodu míčkem, skákání v pytli, v běhu a také jsme se zapojili
do celostátní soutěže Dohodíme do Kanady, která je součástí
projektu Sportovní hry pro mateřské školy. V letošním roce jsme
na úspěšný loňský ročník navázali s tím, že jsme k sportovnímu
zápolení přizvali i rodiče. Ve středu 26. 5. se na místním ”Sokoláku“ sešlo 30 dětí s rodiči. Organizátor projektu nás letos
vyzval k účasti na soutěži, Vytvoř rekord - dohoď do Kanady!
Výsledky hodu tenisovým míčkem dětí i rodičů jsme sečetli a
podařilo se nám hodit celkem 83 120cm. Soutěžili jsme i v běhu a
trojskoku z místa. Nejúspěšnější děti v jednotlivých disciplínách
se zúčastní Olympiády mateřských škol v Nové Pace. V našich
sportovních hrách však vítězí všichni, děti i rodiče, snahou
společně si zasportovat a udělat tak něco pro své zdraví i pro
společné radostné zážitky.
L.Typltová, řed. MŠ

V sobotu 15. května proběhlo letošní první vítání občánků v
zasedací místnosti obecního úřadu ve Staré Pace. Ve dvou skupinách se sešlo celkem 10 miminek, program tentokrát připravila
pí. uč. z MŠ Katka Zigová s dětmi. Paní starostka Hlostová a
P. Gardiánová přivítaly naše nejmenší občánky do života, ti se
potom vyfotili v kolébce a rodiče si odnesli kytičku, miminkovskou knížku a baťůžek na cesty. Pan Pokorný vše fotograficky
zdokumentoval a tím skončilo příjemně prožité dopoledne.
Naši noví občánci: Dominik Hollman, Dominik Šourek, Tomáš
Tauchman, Veronika Ulvrová, Kateřina Zajícová, Pavel Selvek,
Michal Hetfleisch, Matyáš Dolina, Tomáš Kopal, Kateřina Kristina Richterová.
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ŠKOLA

Jarní vystoupení pro veřejnost
Ve středu 26. 5. 2010 dopoledne probíhaly v tělocvičně školy
poslední přípravy na podvečerní vystoupení pro veřejnost. Celý
program, který byl letos věnován 65. výročí konce druhé světové války, se musel ještě jednou projet, vyzkoušely se kostýmy,
hudba. Všichni účinkující i s učiteli s trémou očekávali, jak jejich
úsilí ocení jejich rodiče a známí. Z reakcí diváků při vystoupení
i po něm můžeme snad všechny, kteří se na přípravě podíleli,
pochválit.
Však je také chválit co. Nejprve na ráznou hudbu napochodovaly mažoretky ze 2. až 6. třídy, se kterými pochod do hudby a
přímo mistrnou manipulaci s hůlkou nacvičuje paní učitelka Z.
Vrátilová. Po nich v kloboucích a s galantní úklonou nastoupil
sboreček, který řídí paní učitelka S. Stuchlíková a na varhany
doprovází paní učitelka L. Faltová. Ve dvou částech zazpíval
veselé dětské písničky a některé z nich doprovodily dívky hrou
na zobcovou flétnu. Jejich program jistě potěšil duši každého
hudbymilovného posluchače.
Dramatický kroužek s paní učitelkou J. Kuželovou předvedl čtyři
příběhy o lásce. O čem jiném by také naši sedmáci, osmáci a
deváťáci raději hráli? Ke všemu byl květen – měsíc lásky. Spokojené výbuchy smíchu diváků během divadelního představení
svědčily o tom, že se scénky povedly.
Letošní páťáci, kteří skutečně velmi rádi nacvičují se svojí paní
učitelkou J. Bartošovou k různým příležitostem, se zaměřili na
nastudování kánonů. Vzhledem k tomu, že v této třídě vlastně

účinkují nejen všechny dívky, ale i kluci, bylo jejich vystoupení
obdivuhodné.
Velké páťáky vystřídali jejich mladší spolužáci ze druhé třídy.
S paní učitelkou J. Bartošovou nacvičili několik písniček na
zobcovou flétnu. Určitě všechny dívky a ženy zaujala crazy
módní přehlídka ručně šitých šatů z nejrůznějších materiálů. Ty
zhotovili žáci ve výtvarném kroužku pod vedením paní učitelky
N. Rulfové.

Program celého vystoupení byl tedy velmi pestrý a doufáme, že
se všem divákům líbil.
Přejeme všem krásné léto a těšíme se na další setkání v naší
tělocvičně.
M. Žalská

Noc ve školní družině
V pátek 4. 6. 2010 proběhl 2. ročník ”Noci ve školní družině”. Děti se už od pondělí na ni těšily.
Naštěstí nám počasí velice přálo. Sraz jsme měli v 17 hod. Ve svých odděleních si děti vybalily (některé s pomocí
obětavých rodičů) své spacáky, karimatky a pyžama. A pak jsme vyrazili směr Záduška na postřehový závod. Děti běhaly
po červených fáborcích a hledaly čtvrtky s obrázky, které pak zakreslovaly na svou kartičku. Po závodě jsme fáborky a
kartičky samozřejmě sundali, aby v lese nezůstaly. Poté jsme se odebrali zpět do školy, kde jsme si přichystali špekáčky
a pečivo, a těšili se na opékání. Potom jsme si společně zazpívali několik písniček s CD přehrávačem. Všichni s chutí
zpívali, a tudíž nás bylo pěkně slyšet po Staré Pace. Někteří lidé se dokonce zastavovali a poslouchali nás.
Následovalo odpoledne plné soutěží. Při nich nám velice ochotně pomohly děti z 5. třídy a p. učitelka Faltová. Také jsme
si samozřejmě museli v tělocvičně trochu zatančit a zacvičit. Po odpoledni a večeru plném zážitků jsme se konečně okolo
23 hod. dostali do spacáků, kde jsme se pohodlně zachumlali a s napětím poslouchali pohádky a vyprávění.
Páteční večer jsme zakončili nočním překvapením – stezkou odvahy. Ve školních šatnách a tělocvičně se tu noc rozléhaly podivné zvuky. Letos nás totiž navštívila dvě strašidla. Některé děti to vyděsilo natolik, že se pak strašidelné zvuky
mísily s vyděšeným křikem. O půlnoci už celá škola ztichla a bylo slyšet jen pravidelné oddechování. Ráno všechny děti
dostaly snídani – perník s čokoládou nebo chléb s máslem, džemem a čaj. Po snídani jsme zhodnotili celou akci a každý
na památku obdržel potvrzení za statečnost při noční stezce odvahy a balíček se sladkostmi. A pak už jen všichni čekali
na své rodiče.
Myslím si, že se nám vše vydařilo a všem se spaní v družině líbilo.
Markéta Fléglová
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Zájezd do Německa

Už několik týdnů se skoro každý z naší třídy těšil na pětidenní
zájezd do Německa. Odjížděli jsme v neděli 6. června 2010 ve 12
hod. Rozloučili jsme se s rodiči a nastoupili do autobusu. Cesta
rychle ubíhala a večer jsme se už ubytovali v hotelu.
První den dopoledne nás čekala návštěva partnerské školy ve
městě Bad Langensalza. Společně s německými dětmi jsme pekli
pizzu a vyráběli přívěšek ze samotvrdnoucí hmoty. Odpoledne
jsme obdivovali krásy růžové a japonské zahrady. Překvapení
nás čekalo v Korunách stromů. Dozvěděli jsme se zajímavosti o
divokých kočkách, které tu žijí, o netopýrech a motýlech. Kromě
toho jsme se vyřádili na prolézačkách, které byly až 20m vysoko.
Z rozhledny byl krásný pohled do okolí.
Druhý den ráno jsme měli vyjednanou prohlídku hradu Wartburg
s výkladem v českém jazyce, což bylo další překvapení. Také
muzeum aut bylo velice zajímavé, stejně jako park s miniaturami
různých významných staveb Durynska.
Třetí den jsme se vypravili do ZOO v Erfurtu. Naše znalosti
němčiny jsme si ověřili v nákupním středisku při nákupech dárků
a suvenýrů. A nakonec to nejlepší za celý horký den – návštěva
koupaliště.
Poslední den našeho pobytu byl stejně zajímavý jako ty předcházející. Dopoledne nás čekala prohlídka přírodovědného muzea ve
městě Gotha a potom i města samotného. Odpoledne jsme se už
loučili s městem Bad Langensalza návštěvou jeho miniaturních
staveb. A nakonec poslední překvapení – bowling, který mnozí
z nás hráli poprvé. Hra nás velice pobavila a všichni jsme si ji
užili.
Náš pobyt v Německu utekl jako voda, byl tu pátek a jelo se
domů. S sebou jsme si odváželi i krásné, nezapomenutelné
zážitky a dojmy.
Simona Drábková a Kateřina Lelková
žákyně 5. třídy

Uplynul další školní rok, který nebyl v řadě ukazatelů snad
ničím výjimečným: žáci se učili již třetím rokem podle našeho vlastního školního vzdělávacího programu, učitelé se
snažili o co nejlépe připravené vyučovací hodiny, spolupráce
všech, kteří se podílí na vzdělávání našich dětí, byla zase o
kus lepší.
A právě u slova spolupráce, jehož význam často nedoceňujeme, bych se rád zastavil. Velmi si ceníme spolupráce
s naším zřizovatelem – Obcí Stará Paka, bez jehož pomoci
a finanční podpory bychom nemohli realizovat výchovně
vzdělávací proces. Málokdo tuší, že na našem zřizovateli
leží veškerá tíha provozních nákladů školy. A ty nejsou
vskutku malé. Roční rozpočet, který činí více jak 2 miliony
korun, nám umožňuje pokrýt náklady nejen na energie,
opravu a údržbu, ale i na rozvoj a nové vybavení školních
tříd i ostatních prostor školy. Pravdou je, že si sami v rámci
možností, které dává zákon příspěvkovým organizacím,
částečně přilepšujeme vedlejší hospodářskou činností jak
na provozní náklady, tak i na mzdy, ale o tyto prostředky by
nám klidně mohl náš rozpočet zkrátit. Bývá to běžná praxe
většiny zřizovatelů. Obecní úřad ve Staré Pace tak nečiní,
a proto se můžeme pochlubit každému, kdo do naší školy
přijde, čistými, upravenými a nově zařízenými prostorami i
moderními výukovými pomůckami. V letošním roce zřizovatel
realizoval investiční celek v hodnotě 355 tisíc korun – montáž
digitální termoregulace plynového vytápění školy, což již
přináší viditelné úspory.
Ve svém ohlédnutí za školním rokem nemohu vynechat
ani velmi dobrou spolupráci se školskou radou, která je ze
zákona při škole ustanovena. Pracuje již druhé volební období a ve své činnosti plní nejen funkci kontrolní, ale cíleně
podporuje naše další plány.
Při škole pracuje i rada rodičů, která je tvořena zástupci
všech ročníků. Scházíme se po každých třídních schůzkách a
vedení školy má tak ucelený přehled o konkrétních potřebách
či problémech v jednotlivých třídách.
Spolupracujeme již léta s Tělovýchovnou jednotou Sokol ve
Staré Pace, v posledním období zintenzivňujeme spolupráci s občanským sdružením Sportem proti bariérám – Český
ráj. Za podporu děkujeme i našemu jedinému současnému
sponzorovi – tiskárně Fitos ve Staré Pace.
Na závěr chci ještě vyjádřit poděkování za velmi dobrou
práci, vstřícnost a kolegialitu všem pracovníkům naší školy
– vyučujícím i provozním zaměstnancům.
Věřím, že v nastávajícím školním roce 2010 – 2011 budou
všechny uvedené vzájemné spolupráce nadále úspěšně pokračovat ve prospěch naší mládeže a staropacké školy.
Mgr. Pavel Antoš
ředitel školy

Úspěšná reprezentace naší školy
V uplynulých měsících druhého pololetí se naši žáci účastnili různých vědomostních a sportovních soutěží.
V přírodovědné soutěži Poznávání živočichů v okrskovém kole v kategorii 3. tříd obsadil druhé místo Adam Prokeš,
v kategorii 4. – 5. tříd se Kateřina Svobodová umístila na třetím místě, v kategorii nejstarších žáků obsadil Milan Jech
druhé místo. Velmi pěkné třetí místo vybojovala Pavlína Pokorná z 9. třídy v okresním kole Olympiády v českém jazyce
a reprezentovala naši školu i v krajském kole.
Ve výtvarné soutěži Myslivci a životní prostředí získala pěkné třetí místo Pavla Lešáková.
Velmi dobrých výsledků dosáhli žáci v některých sportovních soutěžích. V okresním finále ve vybíjené Preventan Cup
dosáhly dívky ze 4. a 5. třídy na trofej nejvyšší. Stejně výborné byly i dívky ze 6. a 7. třídy v okresním finále Nestlé Basketbal Cup, chlapci v této soutěži získali druhé místo. Dařilo se také dívkám z 8. a 9. třídy, které vybojovaly třetí místo
v krajském finále stolního tenisu. V Poháru rozhlasu dosáhlo atletické družstvo dívek z 8. a 9. třídy na velmi pěkné třetí
místo. Poháry z krajského kola ve vybíjené přivezly dívky z 5. třídy za druhé místo, chlapci z 6. třídy za druhé místo a
dívky z 6. třídy za třetí místo.
Všem, kteří se nezalekli soupeřů a s plným nasazením hájili barvy své školy, blahopřejeme.
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Školní výlety 2009/2010
I letos se v závěru školního roku vydaly všechny třídy na
výlety.
Seriál školních výletů začali prvňáčci s již zkušenými třeťáky,
když se společně vydali na Kunětickou horu. Vedle prohlídky
hradu se ale naši malí dobrodruzi rozhodli zakusit také trochu
z pohádkových příhod Jeníčka a Mařenky. Všechny překvapilo
netradiční pojetí známého příběhu o chaloupce z perníku, které
připomnělo, jak nejednoduchá a nejednoznačná je hra s kartami
dobra a zla.
Druháci vyrazili na hory. Ostřílení výletníci se na Janově
hoře nebáli přenocovat, a tak si dosyta užívali čerstvý vzduch,
prozkoumali všechna hřiště v okolí včetně trampolín, zvládli

dvanáctikilometrovou výpravu na nedalekou koňskou farmu,
stopovanou, a dokonce i noční bojovku.
Nástrahy a vír velkoměsta se rozhodli poznávat žáci čtvrté
a páté třídy. A že jsou už, aspoň co se týče školních výletů,
téměř profesionálové, jeli rovnou do Prahy. A že nejsou žádní
troškaři, a že mají pořádnou výdrž, prošli Muzeum voskových
figurín, Staroměstské náměstí, Karlův most, odsud vystoupali
Nerudovkou na Hradčany, dál razili na Petřín, svezli se
samozřejmě také lanovkou, odhodlali se vstoupit nejen do
labyrintu pražských podzemních tras metra, ale i do spletitých
chodeb neustále restaurované budovy Hlavního nádraží.
Že Liberec už dávno není jen ZOO a botanická zahrada, vědí
šesťáci, a proto se vydali do IQ parku centra Babylon. Nenechávali se jen udivovat, chvílemi i šokovat, jevy a zákony přírody,
ale spíše si pohráli, bavili se a vyzkoušeli si různé interaktivní
exponáty. A pak, cestou na Ještěd, ve hrách a zábavě pokračovali,
to když vymýšleli srandovní písničky a rýmovačky.
Neobvykle ztvárněný příběh utrpení a nadějí člověka mohli
vidět sedmáci, pokud se cestou z Kuksu do Žirče dobře dívali
kolem sebe. Kochání Křížovou cestou 21. století jim sice
znesnadňovalo předčasně letní počasí, pro mnohé byla cesta
v horku opravdu spíše utrpením, ale statečně se trmáceli za
nadějí, snad proto že jim byla dopřána i chvíle odpočinku ve
stínu lesa a ve společnosti Braunových soch.
Osmá třída kempovala nedaleko Chotěvic, v kempu Svatá
Kateřina. Počasí přálo fotbalu, nohejbalu, koupání, slunění a
spoustě dalších oddychových aktivit, které před závěrečnými
písemkami přišly tolik vhod.
Svou základoškolskou kariéru zakončovala devítka v Borové u
Poličky. Tři dny a dvě noci strávila v chatičkách kempu Borová
u Poličky a samozřejmě v jejich okolí. Po náročném devítiletém
kurzu si dopřáli relaxace ve vyhřívaném bazénu, od kterého se
některým nikam nechtělo, ale výlet do Poličky zvládli všichni.
A všichni se nám ve zdraví vrátili.

K N I HO VN A
Na počátku měsíce dubna zavítala na pozvání do Staré Paky
paní Kottková z Veselé u Semil. Je to dlouholetá průvodkyně na
hradech v Českém ráji. Nejprve potěšila svojí besedou o hradu
Trosky žáky místní školy, navečer jsme připravili podobné povídání pro veřejnost. Škola zapůjčila dataprojektor a zajímavou
besedu doprovodil film. Setkání se vydařilo, beseda se líbila, je
jen velká škoda, že přišlo pouze 10 návštěvníků. Je těžké organizovat kulturní život v obci, když občané potom nemají zájem
a nepřijdou.
Ve stejném duchu se neslo i promítání krátkometrážních filmů.
Akci připravila obec společně s knihovnou a pozvali jsme pana
Jiřího Beneše ze Dvora Králové nad Labem. Program byl sestaven
z krátkých 8 mm filmů tak, aby se dotýkaly Staré Paky a okolí.
Ve filmu Už jede, který připomněl historii liberecké trati s parní
dopravou, jsme poznávali některé naše spoluobčany a známá
místa. Vyvrcholením filmové přehlídky byl dokument Houslaři,
který byl věnován Jaroslavu Pilařovi a jeho blízkým, což byli a
jsou známí houslaři a jejich rod pochází se Staré Paky. Promítání
se zúčastnil syn pan Tomáš Pilař.
Byl to velmi příjemný večer, bohužel opět s minimální účastí
občanů.

KOUZELNÁ NOC V KNIHOVNĚ
V pátek 11. června večer se roubenka stala místem čar a kouzel.
Dali si tu totiž dostaveníčko “kouzelnice” z Beruškové třídy MŠ
– děti i paní učitelky Lenka, Odeta a také jejich pomocnice Petra.
My, velké kouzelnice, jsme měly na hlavě kouzelnické klobouky,
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které postupně vyčarovávaly úkoly pro děti. Zlá cizí kouzelnice
odnesla v nestřeženém okamžiku naši chráněnku princeznu a nám
všem nezbylo nic jiného, než se ji vydat hledat. Ještě předtím jsme
však všichni zhlédli vystoupení nadějné mladé kouzelnice. A po
posilnění jsme se vydali podle mapy na cestu. Došli jsme složitou
cestou až na zahradu ve školce, kde jsme v pískovišti objevili
poklad – kouzelné frkačky a opět další mapu. Nakonec jsme
zjistili, že naše unesená princezna se nachází na půdě knihovny
a museli jsme všichni sebrat velký kus odvahy a po jednom se
pokusit princeznu ve tmě s baterkou vysvobodit. Podařilo se nám
to! Zlá kouzelnice stihla všechny děti pomalovat ve tmě barvami
a nám potom dalo velkou práci všechnu tu barvu omýt.
Venku již svítily hvězdičky, když jsme se ukládali k spánku. Teď
nastala ta správná doba na čtení pohádek, a tak jsem četla, četla
a četla, až všechny děti usnuly. Nebylo to však nadlouho. Již
v 5 hodin ráno se začali ozývat první nocležníci a o půl sedmé
byl se spaním definitivní konec. Teď vše sbalit, nic nepoplést,
nic tu nenechat, potom jsme si dopřáli dobrou snídani a než děti
stačily dokreslit a dolepit svoje pracovní listy, už tu byli rodiče
a museli jsme se rozloučit.

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Ve středu 16. června se již podruhé konalo v zasedací síni OÚ
pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. Byla to taková předpremiéra jejich prvního vysvědčení. Všechny děti si společně
s paní učitelkou Soňou Stuchlíkovou připravily úryvek ze své
oblíbené knížky a přede všemi musely číst pomalu a nahlas.
Tréma samozřejmě zapůsobila, ale všem dětem se čtení podařilo,
zasloužily si tedy ocenění. Všechny prvňáčky slavnostně pasoval
mečem místostarosta obce Jiří Knap. Každý prvňáček obdržel
knížku Legrační dům od Jiřího Kahouna a Jiřího Fixla, kterou
věnovalo pouze pro tuto příležitost Ministerstvo školství jako
podporu čtenářství. Děti si také odnesly pasovací listinu čtenáře,
skládačku puzzle, poukázku na čtenářský průkaz do knihovny a
poukázku na nanuk jako sponzorský dárek od potravin MINIPO.
Teď již nezbývalo nic jiného, než popřát dětem hodně úspěchů,
a to nejen čtenářských.
/všechny fotografie najdete na www.starapaka.rajce.net/.

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ
1. 7. – 16. 7.
běžný provoz
19. 7. – 23. 7. dovolená
26. 7. – 30. 7. běžný provoz
2. 8. – 13. 8. dovolená

Přeji Vám všem krásné prázdniny a dovolené,
nejlépe s knihou v ruce.

VZPOMNĚLI JSME
Dne 3. května ve 14 hodin se ve staré škole uskutečnila beseda
k 65. výročí zahájení květnového povstání ve Staré Pace, která
byla spojena s výstavou dobových dokumentů a promítáním
filmu, darovaného čestným občanem plk. ve výslužbě Josefem
Mládkem.
Jmenovaný byl vojákem československé zahraniční armády
na Středním východě, v Severní
Africe - Tobruku a v Západní Evropě – Dankerque. Besedu zahájila
starostka Věra Hlostová a předala
slovo učitelce Soně Stuchlíkové
a jejím žákům Základní školy T.
G. Masaryka ve Staré Pace, kteří
vystoupili s několika národními
písněmi. Poté paní starostka přečetla článek ze sborníku Českého
svazu bojovníků za svobodu Jakuba Čermína: “Nikoho nelze
zapomenout!”
Poté se slova ujala Marie Bryknarová, která vysvětlila, proč se
obrátila na členy ČSBS.
Důvod byl prostý. Ve Staré Pace totiž už žádný z pamětníků
domácího a zahraničního odboje nežije. A ČSBS nám vyšel
vstříc. Besedě byli její členové aktivně přítomni - sestra Marie
Hrubá, br. Dipl. technik Jaroslav Pecháček, oba z Nové Paky,
dále br. František Kolář, jednatel ČSBS a br. plk. Vilém Janouch,
oba z Jičína a sestra Alena Krausová, vdova po gen. Krausovi
z Holína u Jičína. Přítomen byl i PaeDr. Josef Tůma, syn Josefa
Tůmy, účastníka domácího odboje ze skupiny doc. Vladimíra
Krajiny, který byl ve spojení se skupinou Antimona, v níž působili parašutisté František Závorka, Lubomír Jasínek a Stanislav
Srazil. Marie Bryknarová poděkovala všem za pomoc při přípravě besedy a sbírání dokumentů. Současně připojila poděkování
Luďkovi Šolcovi, Květě Bartošové, staropackým rodákům, Janu
Railovi a Ing. Pavlu Šubrovi, starostovi města Lázně Bělohrad,
jehož zásluhou poznala západního vojáka – letce Jaroslava Lišku,
rodáka z Roškopova a dříve ještě i pplk. Josefa Mládka, který
jí při odhalení pamětních desek bří. Krausů předal dvě brožury
a dva dopisy. V další části besedy přednesl Jaroslav Pecháček,
jak začalo květnové povstání ve Staré Pace. Místní knihovna poskytla celý vytištěný záznam událostí, jak je zapsal dle Vrbových
zápisků kronikář obce učitel Václav Vitvar.
PaeDr. Josef Tůma vzpomněl působení paraskupiny Antimona
v našem kraji, kdy se zmínil o pohybu parašutistů v Nové i Staré
Pace. Připomněl, kteří občané Staré Paky pomohli s úkrytem.
Chronologicky popsal jejich činnost a pohyb až po zatčení celé
skupiny. V závěru besedy knihovnice Hana Hylmarová promítla
film: “Cesta domů” (Tobruk-Praha) a poté byli všichni přítomní
pozváni Jaroslavem Pecháčkem ke shlédnutí výstavy dobových
dokumentů. ČSBS děkuje touto cestou Ing. Josefu Táborskému,
náměstku hejtmana Královéhradeckého kraje, za jeho účast na
besedě i aktivní pomoc při řešení problémů svazové činnosti
ČSBS v Jičíně.
Marie Bryknarová
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ROŠKOPOV
ROŠKOPOV / aneb u nás na vesnici se pořád něco děje/
Začátkem dubna uspořádali členové stolního tenisu velikonoční
ping-pongový turnaj.
Utkali se tito sportovci:
Kategorie 8 - 12 let: 1/ Míra Šafář
2/ Péťa Šafář
3/ Pepa Pour
4/ Tomáš Hák
5/ Ondra Zuzánek
Kategorie 13 - 18 let: 1/ Martin Matouš
2/ Tomáš Matouš
3/ Jakub Kulhánek
Utkaly se i ženy:

A muži:

1/ Adéla Krejčová
2/ Káťa Krejčová
3/ Dáša Kočandrlová
4/ Andrea Zuzánková
5/ Ondra Zuzánek
6/ Petra Tomešová
1/ Josef Krejčí
2/ Petr Krejčí ml.
3/ Petr Krejčí st.
4/ Ondřej Kočandrle
5/ Karel Zuzánek
6/ Jiří Stuchlík
7/ Pavel Červený
8/ Luděk Sochor
9/ Petr Samek
10/ Karel Horáček
11/ Milan Kříž
12/ Sucharda “Mičík”
13/ Tomáš Matouš
14/ Pavel Krejčí

9. dubna pozval TJ Sokol Roškopov své členy a příznivce sportu
do kulturního domu na výroční schůzi. Úvodem všechny přítomné přivítal Petr Krejčí ml. a seznámil je s programem schůze.
Karel Zuzánek poté přečetl nové složení výboru TJ Sokol a přítomní členové ho schválili. Dalším bodem byla diskuze, kde se o
slovo přihlásil pan Sucharda Jiří st. a poděkoval hlavně mládeži
za účast na atletických závodech. Mezi reprezentanty naší vesnice patří sourozenci Šafářovi, Pepa Pour, Ondra Zuzánek, Petr
Lešák, Šárka a Dominik Suchardovi a Pavel Sucharda, který se
v atletickém čtyřboji probojoval do republikového kola.
Doufejme, že budou takto úspěšní i stolní tenisté, moc by si to
přáli. I toto téma bylo předmětem diskuze.
Po oficiální části schůze předal kytičku a dárek Petr Krejčí paní
Zdeně Hradecké za 20 let vedení pokladny u Sokola, která tímto
předala svoji funkci Petru Samkovi.
Následovalo pohoštění a Míša Sedláček pouštěl hudbu a tančilo
se až do půlnoci.
Další společenskou akci připravili členové SDH Roškopov. Na
sobotu 17. dubna pozvali všechny příznivce dobré zábavy na
Bramborákové hody a jarní zábavu. K dobrým bramborákům
hrála kapela Paka-Boys. Za celý večer se napeklo okolo 300
bramboráků, pobavit se či pochutnat si přišlo 120 lidiček. Všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na této úspěšné akci, patří
veliký dík. O dobrou chuť bramboráků se postarala Hana Suchardová, u plotny se potila Iva Sedláčková a Andrea Zuzánková,
s talíři běhala Jindřiška Michalíková se sestrou Janou. Pivo točil
Petr Tošovský, pití rozlévali Míša Červená a Leoš Sedláček,

ke stolům ho roznášel Karel Zuzánek a Jana Šafářová, kterou
později vystřídala Petra Tomešová a o alkoholické opojení se
starali manželé Sochorovi. Nesmím zapomenout Veroniku Suchardovou s přítelem, kteří se podíleli na práci v kuchyni. O
půlnoci proběhla dražba. Dražilo se sele, které věnoval Tomáš
Sedláček, sud piva od Pavla Červeného a bedýnka ovoce od Petra
Samka. Poděkování patří i hudebníkům, kteří trpělivě hráli až
do třetí hodiny ranní.
Začala také příprava na okrskovou soutěž v požárním sportu,
která se letos konala 15. května na Brdě. Pořádající organizaci SDH Brdo patří chvála za perfektní přípravu celé soutěže.
Úvodem při nástupu družstev všechny přivítal p. Rail, seznámil
soutěžící s jednotlivými rozhodčími a časoměřiči a zopakoval
pravidla soutěže.
Výsledky:
ženy: 1/ Roškopov, 2/ Stará Paka
muži: 1/ Stará Paka II., 2/ Stará Paka I, 3/ Roškopov I
Po vyhlášení výsledků byla připravena zábava ve dvou velkých
stanech, kde ti nejotužilejší /toho dne byla hrozná zima/ vydrželi
do brzkých ranních hodin.
Na 29. května se těšily ratolesti. Jana Šafářová pro ně zorganizovala výlet za pohádkami do Prahy. Převážně maminky
s dětmi se sešly v 8 hodin u kulturního domu v Roškopově a
pan řidič je odvezl do Prahy na Žižkov. Navštívili Pohádkové
království s mnoha známými postavičkami. Po prohlídce zhlédly děti představení O třech prasátkách. Některé se podívaly na
pohádky v promítacím sále. Myslím, že nejvíce všechny zaujala
výtvarná dílna a paní, která malovala dle předloh i fantazie na
obličej. Kluci si nechali namalovat lvy, tygry, pavouky a děvčata
krásné kytičky. Musím podotknout, že neodolaly ani maminky a
nechaly se také různými ornamenty pomalovat. Další zastávka
bylo Staroměstské náměstí, kde jsme se v 15 hodin podívali na
orloj. Poté jsme se vydali na cestu domů a v Mladé Boleslavi
jsme zastavili na zmrzlinu a malé občerstvení. Podle slov dětí,
které ještě dostaly malý dárek, se výlet vydařil.
Abychom těch aktivit v obci neměli málo, členky SDH Roškopov
se po více než 5 letech zúčastnily okresního kola v požárním
sportu, který se konal v Jičíně. Počasí nám přálo, slunce se do
všech opíralo plnou silou. Ve složení: Míša Červená, Gabča Wieserová, Verča Stuchlíková, Andrea Zuzánková, Petra Tomešová, Ilona Jandová, Radka Suchardová a Marta Ulrychová /SDH
Zboží/ jsme nejdříve nastoupily k požárnímu útoku. Poté jsme se
přesunuly na stadion ke štafetám 4x100 m a následovně k běhu
jednotlivců. Psychicky nás podporovala Jindřiška Michalíková,
kamerou vše dokumentoval Pavel Červený a pochvala za pomoc
při přípravě nářadí k jednotlivým disciplínám patří Radkovi Michalíkovi, Honzovi Hrnčířovi a Kubovi Kulhánkovi.
A jak jsme po třech letech dopadly:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/
10/

Pož. útok
Nemyčeves
1
Čejkovice
2
Vidochov
3
Valdov
4
Slatiny
5
Sobčice
6
Dobrá Voda
7
Roškopov
8
Kopidlno
10
Valdice
10

Běh
1
3
5
4
2
8
7
6
10
10

Štafeta
1
2
3
5
6
4
7
8
10
10

Celkem bodů
3
7
11
13
13
18
21
22
30
30
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Za jednotlivce běžela Petra Tomešová, která se z 50 soutěžících
umístila na 15. místě. Pokud se nám podaří na další okrskové
soutěži opět zvítězit, velice rády se pojedeme do Jičína opět
podívat. Je to bohatá zkušenost pro nás pro všechny.
V těchto měsících proběhla rekonstrukce kulturního domu
v Roškopově. Vyměnila se další okna, opravil se komín a postavilo se nové schodiště. Také se probouraly dveře z “kořalny”
do malého sálu a došlo i na vymalování. Samozřejmě, že jsme
tyto věci neudělali sami. Opravy zařídil u odborných firem
P. Krejčí a členové TJ Sokol přišli pomoci při závěrečném úklidu. Nakonec zde visí i nová cedule – Kulturní dům – Roškopov
- Sokolovna.
Připravované akce:
SDH Roškopov připravuje na první prodloužený víkend v červenci zájezd na Slovensko a Moravu, na konci července tradiční
hasičský víkend a členky sboru by se rády zúčastnily některé
z připravovaných soutěží v hasičském sportu.

Krásné prožití letních prázdnin přeje
Andrea Zuzánková
LETNÍ DÍLNY PRO DĚTI V ROŠKOPOVĚ SE BLÍŽÍ
- POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA
S koncem školního roku začne i letos letní seriál tvůrčích
dílen pro děti a mládež v Roškopově. Filmová, fotografická,
jezdecké, taneční, geologická, loutkářská, kamenářská, výtvarně-řemeslná, ty všechny jsou již plně obsazeny a děti snad
už připravují pomůcky a materiál a těší se na tvůrčí práci i
napětí závěrečných představení.
Poslední volná místa jsou stále na muzikálové a výtvarně-divadelní dílně; pokud máte zájem, můžete se stále přihlásit
elektronickou přihláškou na http://roskopov.open-art.cz/.
Zveme Vás tímto k návštěvě závěrečných vystoupení každou
prázdninovou sobotu – přesný datum, místo a čas viz knihu
návštěv na webových stránkách OPEN ARTu, popř. plakáty
vyvěšené po okolí.
Těšíme se na shledání!
OPEN ART

V Roškopově podruhé letní sochařské-řezbářské sympozium
Po loňském úspěšném a radostném prvním ročníku organizuje
občanské sdružení Open Art podruhé tvůrčí dílnu pro dospělé
v Roškopově. Rozhodli jsme se i letos pokusit se o vytvoření
prostoru s atmosférou otevřenou inspiraci, tvořivosti a vzájemnému obohacování také pro dospělé.
Záměr této akce se v zásadě neliší od ostatních aktivit sdružení:
Podporujeme setkání profesionální a neprofesionální tvorby
v oblastech různých uměleckých žánrů (sympozium bude probíhat souběžně s dílnou pro děti a mládež, viz www.open-art.cz).
Snažíme se představovat tvůrčí počiny, které vedou k zamyšlení
a snad i další inspiraci.
Jedná se o sochařské-řezbářské sympozium; celý projekt má
název “Sochařské sympozium Roškopov 2010”. Na týden se
zde setkají absolventi sochařských ateliérů VŠUP a AVU, jejichž
působení souvisí s Podkrkonoším a kteří se ve své tvorbě zaměří
a soustředí na funkci sochy – objektu v krajině.
Celý projekt bude probíhat ve dnech 31. 07. - 07. 08. 2010 v
areálu AVZO Roškopov a bude zakončen vernisáží v blízkém
okolí.
Účastníci:
MgA. Josef Šafařík PhD. / absolvent VŠUP-Sklo v architektuře,
Prostorová tvorba /
MgA. Tomáš Rýdl / absolvent VŠUP-Sklo v architektuře, Prostorová tvorba /
MgA. Vilém Frič / absolvent VŠUP-Kov a šperk /
MgA. Ondřej Šída / absolvent VŠUP -Socha /
Garant symposia:
MgA. Josef Šafařík PhD. /Ústav průmyslového designu na ČVUT
v Praze - odborný asistent/
Prof.Ak.Soch. Marian Karel /Ústav průmyslového designu na
ČVUT v Praze - vedoucí atelieru/
Zveme Vás tímto na návštěvu dílny samotné a na vernisáž.
OPEN ART

Novopačtí a staropačtí
senioři stále aktivní
Nedávno se sešli členové Svazu důchodců v Nové Pace
na výroční členské schůzi. Zhodnotili svoji činnost za uplynulé
roční období.
Členové výboru připravují řadu akcí, při kterých důchodci
nabírají fyzické síly a životní elán tím, že tráví svůj čas při společenských aktivitách.
Výbor připravil návštěvu tří divadelních představení
v Mladé Boleslavi, taneční večer a odpoledne s hudbou k tanci
i k poslechu a koncert Richarda Adama. Dále zorganizoval
sedm zájezdů do Polska s pobytem v solné jeskyni, dva turnusy
rekondičního pobytu v Janských Lázních a týdenní rekreaci na
Lenochu v Rokytnici n. Jizerou. Velkému zájmu se těší tajné výlety, které se uskutečnily třikrát. Důchodci také využili možnosti
jet na výstavu květin do Lysé n. Labem nebo na Zahradu Čech
do Litoměřic.
Všech těchto akcí se zúčastnilo na 850 seniorů, bylo najeto
3 500 km. Členové se ve značném počtu účastní schůzí a přišli
i na přednášku spojenou s promítáním diapozitivů o Vysokých
Tatrách a besedu se zastupitelem města Nové Paky.
Bohatou činnost regionální organizace zabezpečuje de-

vítičlenný výbor a čtyřčlenná revizní komise, jejichž členové
vytvořili skvělý pracovitý kolektiv.
I v dalším období chceme na své členy myslet. Budeme je
i nadále navštěvovat při jejich významných životních výročích
a připravovat pro ně různé aktivity s pestrou náplní. Jsme si
vědomi toho, že v kolektivu mají lidé k sobě blíž a jsou schopni
lépe překonávat osobní starosti a problémy.
V. Janatová
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SPORT
Staropacký kros 2010
Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka uspořádal v sobotu
24. dubna 2010 XXXIII. ročník přespolního běhu STAROPACKÝ KROS 2010.
Závod, který je zařazen do seriálu “POHÁR BĚŽCE ČESKÉHO RÁJE”, proběhl za krásného slunečného počasí, což zajisté přispělo i k dobré pohodě a správné sportovní atmosféře jak
pro závodníky, tak i pro četné diváky.
Závodu se zúčastnilo celkem 186 závodníků rozdělených
do dvaceti věkových kategorií od ročních až dvouročních “mlíčňáků” až po veterány nad sedmdesát let. Nejstarším závodníkem
letošního ročníku byl Zdeněk HAVLÍČEK, ročník 1935 z Vrchlabí.

Škoda jen, že některé žákovské i dorostenecké kategorie
byly velice slabě zastoupeny. Tak například starší žákyně ani
dorostenky v závodě nestartovaly, žena se dostavila na start pouze
jedna. (Mohl by to být námět na zamyšlení pro příslušné činitele
zodpovědné za úroveň tělesné zdatnosti dospívající mládeže.)
Absolutním vítězem hlavního závodu na 4400 metrů se stal
již podruhé Radoslav GROH – VHS Punk Krkonoše Vrchlabí
před Jaromírem DĚDEČKEM – AC Syner Turnov a trojnásobným vítězem tohoto závodu Dušanem ERBSEM – AC Pardubice.
Vítězové ostatních kategorií jsou na výsledkové listině zveřejněné
na adrese:
www.volny.cz/staropackykros
Další fotografie z krosu naleznete na stránkách obce Stará Paka
www.starapaka.cz
Ke zdárnému a důstojnému průběhu závodu přispěli i tito naši
sponzoři:
Obecní úřad Stará Paka
Tiskárna FITOS Stará Paka
Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka
Staropacká sokolovna Stará Paka
Václav KAREL – řezník a uzenář Stará Paka
Libor DOUBEK – zahradnictví Stará Paka
Ladislav FRÝBA – topení, voda, plyn Stará Paka
David a Zdeněk TOMÁŠOVI – Stará Paka
Všem sponzorům za jejich věcné ceny pro nejúspěšnější závodníky
srdečně děkujeme a věříme, že svoji přízeň nám zachovají i při
pořádání dalších sportovních akcí.
Za výbor oddílu lyžování TJ Sokol Stará Paka: B. Nydrle

STOLNÍ TENIS

- sezóna 2009/2010
O posledním podání a vítězném míčku se rozhodovalo až o
víkendu 8. - 9. května 2010, kdy naše “A” mužstvo mužů dohrávalo složitou kvalifikaci o udržení ve 3. celostátní lize. Bohužel v rozhodujícím zápase s FK Kolín A neuspělo a prohrálo
na zápasy 1:2, a tak po ročním působení v této soutěži ji opět
opouští. Zdá se to být trochu kruté, když z 8. místa v tabulce po
základní části musí mužstvo absolvovat tuto složitou kvalifikaci,
avšak stanovená pravidla jsou nekompromisní.
V uvedené sezoně hrálo celkem 5 mužstev, 4 družstva dospělých
– mužů a 1 žákovské. Cíl, který si stolní tenisté stanovili před
vlastním zahájením soutěží, byl splněn cca na 50%. Jak již bylo
zmíněno, muži “A” neuhájili 3. ligu, muži “D” neobstáli ve druhé
skupině neregistrované soutěže v rámci okresu Jičín. Naopak
vyšší soutěž i pro další rok si obhájili muži “B” – Krajskou
soutěž II. třídy a muži “C” – Regionální přebor. Svůj standard
zahráli naši žáci, když skončili uprostřed tabulky Regionálního
přeboru. Na postavení našich mužstev po skončení soutěží se
můžete podívat na přiložených konečných tabulkách.
Tradiční společenskou akcí na závěr celé sezóny byla již několikráte uskutečněná společná večeře s přítelkyněmi, manželkami i
dětmi, která tentokrát proběhla ve vinárně u Jirutky v Nové Pace.
Při dobrém jídle a pití se probraly odehrané zápasy a zážitky
z nich a již se mluvilo o sezóně nové. Do nových bojů přejeme
všem hráčům (i hráčkám) pevnou ruku i zdraví.
STOLNÍ TENIS – SOUTĚŽE 2009-2010
Muži “A” III. liga skupina C
Muži “B” Krajská soutěž II.třída skupiny A
Muži “C” Regionální přebor Jičín
Muži “D” Okresní přebor II.třída skupina A
Žáci Regionální přebor Jičín
červen 2010
Jiří Knap – člen oddílu stolního tenisu TJ Sokol Stará Paka

SPORTOVCI SE BAVILI
Nejen sportem živ je sportovec. Členové lyžařského oddílu TJ
Sokol Stará Paka uspořádali v pořadí již 9. Lyžařský maškarní
bál. Společenská zábava se uskutečnila v sále kulturního domu
v Roškopově 6. března tohoto roku. K poslechu a tanci hrála
hudba Trio a k dispozici byl i venkovní vytápěný stan pro 50
osob. A tak bylo možno oddechnout v tomto stanu a navštívit
Ledový bar u Bráchy a Bráchy. O tom, že se bál povedl, svědčí
plný sál a slova při odchodu: “bylo to fajn a za rok nashledanou”.
Na Vaši účast se budou těšit staropačtí lyžaři.
Jiří Knap – člen lyžařského oddílu TJ Sokol Stará Paka
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Záchrana III. ligy unikla
jen o vlásek
Co se událo za uplynulou sezónu v oddíle stolního tenisu, přesněji
v A týmu startujícího ve III. lize?
Poměrně úspěšná základní, ale smolně neúspěšná nadstavbová
část určila Starou Paku do role sestupujícího. Co tomu předcházelo?
Základní část s bilancí 9 výher, 2 remíz, 11 proher se jevila
paradoxně jako nejúspěšnější v historii oddílu stolního tenisu a
tomu odpovídalo umístění na 8. příčce z 12 startujících. Tímto
umístěním byla zaručena účast v nadstavbové části, tedy skupině
o udržení tzv.”play-out”. Je důležité zmínit, že nás od 7. příčky
zaručující jistou příslušnost v soutěži i pro další rok dělil pouhý
bod! Pro neznalé se jedná o jeden remízový resp. vyhraný zápas
(např. domácí remíza 9:9 se Sokolem Hradec Králové či těsné
prohry v Kolíně či Liberci v poměru 8:10).
Systém “play-out” byl jako novinka zaveden výkonným výborem
jako reakce proti zmanipulování mistrovských utkání v závěru
uplynulého soutěžního ročníku. Hrálo se podle pravidel na 2
výhry (v případě nerozhodného stavu třetí rozhodující).
Ve skupině o udržení startovala spolu s námi družstva Rtyně v
Podkrkonoší, Kolína a Kostelce nad Orlicí. Výkonným výborem
byla vytvořena minitabulka podle vzájemných zápasů jednotlivých družstev mezi sebou. V tomto ohledu byla lepší pouze
Rtyně – náš první soupeř. Tím jsme ztratili výhodu domácího
prostředí v případě nerozhodného stavu 1:1. Rtyni jsme nekladli
velký odpor a podlehli ve 2 zápasech (doma i venku). Rtyně se
tím pádem zachránila a nás čekal reparát proti Kolínu (paralelně
zvítězil v souboji nad Kostelcem n. O.). S Kolínem jsme v základní části měli bilanci 1 výhry doma a 1 prohry venku. Nyní
byla výhoda domácího prostředí na naší straně, tedy v případě
nerozhodného stavu 1:1 na zápasy, rozhodující třetí zápas doma.
To nám hrálo do karet. První souboj ve St. Pace vyzněl jasně
pro nás v poměru 9:3. Za týden jsme měli cestovat k odvetě do

Kolína, ale bohužel k naší velké smůle onemocněl spoluhráč
Luba Šajner virózou (v noci z pátku na sobotu jen několik hodin
před utkáním) a kvůli celkové dehydrataci skončil dokonce na
kapačce. Náš plán záchrany tím dostal velkou trhlinu, která se
pro další průběh stala rozhodující. Narychlo jsme nominovali
do dvojutkání kolegy z B týmu (Luboše Krtičku, Jana Herbera).
Přes veškerou snahu a bojovnost se nám nepodařilo ani v jednom
utkání zvítězit. Po sobotní prohře 5:9 v Kolíně byl stav 1:1 a ani
v nedělním zápase jsme slibně se rozvíjející zápas nedokázali
dotáhnout do vítězného konce a podlehli jsme těsným rozdílem
7:9. Nutno podotknout, že průběh tohoto zápasu byl velmi příznivý až do stavu 7:3 pro nás. Poté nám ale “došel dech” a hosté
otočili vývoj a zvítězili 9:7!
Nám zbyly jen oči pro pláč, vítězství nám proklouzlo doslova
skrz prsty.
Můžeme už jen bilancovat a litovat, že nám chyběl v základní
části 1 bod zaručující jistou záchranu. Dále kombinace z našeho
pohledu nespravedlivého systému nadstavbové části o udržení
a nečekané nemoci spoluhráče v klíčových zápasech (vlivem
úzkého kádru) rozhodla, kdo bude držet “černého Petra”.
Vzhledem k sestupu i našeho tradičního rivala Kostelce n. O.
a podle neoficiálních zpráv z neznámých důvodů i Rtyně bude
příští rok velmi těžké opět divizní soutěž vyhrát a zajistit si tak
možnost startu ve III. lize. Chceme a musíme zapracovat na posílení našeho úzkého kádru, ale je to velmi těžké. Volní a kvalitní
hráči v nejbližším okolí jsou nedostatkové zboží. Také záleží na
finanční stránce, která je omezená.
I tak věříme, že se v divizi dlouho “neohřejeme” a vybojujeme
pro staropacký stolní tenis opět po roce III. ligu.
Držte palce a zachovejte nám Vaši přízeň!
Pinku zdar!
Sestava A-mužstva:
Vajgl Pavel, Dlabola Petr, Šajner Lubomír, Kortus Petr
V průběhu soutěže dále nastoupili: Krutský Jiří, Herber Jan,
Krtička Luboš, Pánek Tomáš, Budina Martin
Za A-tým oddílu stolního tenisu: Petr Dlabola

NOHEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu dne 12. 6. 2010 uspořádala TJ Sokol Ústí u Staré Paky nohejbalový turnaj trojic na hřišti v Ústí. Díky pěknému počasí se
přihlásilo 14 mužstev z místa i blízkého okolí (Ústí, Roškopov, Nová Ves nad Popelkou, Nová Paka, Semily, Kopidlno), která byla
rozdělena do dvou základních skupin. Do závěrečných finálových bojů postoupila první tři mužstva z každé skupiny. Mužstva na
dalších místech hrála pak dále o celkové
umístění.
Turnaj proběhl ke spokojenosti všech
účastníků a za hojné účasti diváků.
Pořadatelé tímto děkují všem hráčům i
divákům za jejich účast, všem sponzorům a Obecnímu úřadu ve Staré Pace za
finanční podporu turnaje.
Konečné pořadí turnaje:
1. Sklep (Dejmek, Kemr, Dejmek)
– Kopidlno
2. Parní válec (Rajm, Horáček,
Kozák, Hubálovský)
3. Perníkáři (Hřešil, Kasal , Hýsek)
4. STS Chvojkovice-Brod Kopidlno
(Ševčík, Veselý, Ševčík)
5. Traktorka Roškopov (Krejčí,
Samek, Sochor, Šindelář)
6. Rodinka Semily (Kaluža, Polák,
Šimeček)
červen 2010, za TJ Sokol Ústí u Staré
Paky – Pavel Svoboda
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