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Pohled Staré Paky z roku 1932, zdroj: www.fotohistorie.cz, vložil uživatel petrivo.
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USNESENÍ Z 12. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
12. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 30. 8. 2012 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka
Zastupitelstvo Obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 12. veřejného zasedání ZO.
2) Ověřovatele zápisu z 12. VZ pana Mgr. Pavla Antoše.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Iva Hykyšová a pan
Štefan Válek.
4) Prodej pozemku parc. č. 906/6 o výměře 394 m2 k. ú. Stará Paka
manželům Janě a Pavlovi Kubalíkovým za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2012
5) Prodej pozemku parc. č. 71/3 o výměře 560 m2 v k. ú. Stará Paka
manželům Aleně a Miloslavovi Veselým za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2012
6) Prodej pozemků parc. č. 544/1 o výměře 59 m 2
a parc. č. 61/1 o výměře 127 m2, oba v k.ú. Karlov u Roškopova paní Jitce Donaufové za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2012
7) Prodej pozemků parc. č. 1045/5 o výměře 976 m2 a parc. č.
1045/13 o výměře 81 m2 oba v k.ú. Stará Paka manželům
Jiřímu a Petře Kosinovým za 450,-Kč za 1 m2 .
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2012
8) Revokaci usnesení z 11. VZ schvaluje bod 11) Prodej pozemku
parc. č. 91 o výměře 173 m2 v k.ú. Ústí u Staré Paky panu
Janovi Povrovi za smluvní cenu.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
9) Přidělení obecního bytu č. 8 v domě čp. 183, ul. Revoluční,
Stará Paka dle pořadníku slečně Petře Pospíšilové.
Zodpovídá: starosta
Termín: od 1. 9. 2012
10) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Þrmou Agrochov a.s. Stará
Paka na zimní údržbu na období od 1. 11. 2012 do 31. 3. 2013.
Zodpovídá: starosta
Termín: od 1. 11. 2013
11) Zvýšení nájemného v obecních bytech o 3% za 1m2 od 1. 1. 2013.
Zodpovídá: starosta
Termín: od 1. 1. 2013
11) Návrh na úpravu rozpočtu č. 4.
Zodpovídá: starosta, hl. účetní
Termín: neprodleně
12) Nového správce areálu „Sokolák“ ve Staré Pace paní Alenu
Košťálovou, bytem Na Vyhlídce 501, Stará Paka z důvodu

odchodu do starobního důchodu paní Anny Dubcové.
Zodpovídá: starosta
Termín: únor - březen 2013
Zastupitelstvo Obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 11. veřejného zasedání Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce k 31. 7. 2012.
3) Inspekční zprávu Masarykovy základní školy Stará Paka.
4) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření Obce Stará Paka za
rok 2012.
5) Informaci o výměně oken v Masarykově základní škole St. Paka.
6) Informaci o rozšíření třídění komunálního odpadu v obci.
7) Informaci o odstranění závad na veřejném osvětlení v důsledku kalamity v Ústí a Roškopově.
8) Informaci o pracích v obci: kanalizace k fotbalovému hřišti,
kanalizace k Normě, cesta J. Brože, cesta ke koupališti, cesta
Za Kanálem.
9) Zřízení proÞlu zadavatele.
10) Poděkování hasičům.
11) Informaci o nálezu kola.
12) Informaci o vybudování vpusti v Roškopově u Hradeckých.
13) Informaci pí. Mgr. Hykyšové o kontrole Þnančního výboru
v Masarykově základní škole a Mateřské škole ve Staré Pace.
14) Požadavek pí. H. Hylmarové o úpravu zeleně u bývalé prodejny v Ústí.
15) Požadavek p. Mgr. P. Antoše o úpravu zeleně v ulici Letná.
16) Dotaz p. D. Zajíce na opravu kanalizační vpusti a na opravu
ČOV ve Staré Pace.
17) Připomínku p. L. Frýby k umístění veřejného rozhlasu na rozhraní Staré – Nové Paky, dále připomínku k zhoršení stavu
cesty na staropacké hory.
18) Námitku pí. Gardiánové k rozšíření třídění komunálního
odpadu.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy ZO Stará Paka.
Zapsala: Mgr. Ivona Hykyšová, ve Staré Pace 30. 8. 2012

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do zastupitelstev krajů 12. a 13. 10. 2012
Volby do zastupitelstev krajů se konají v pátek 12. října 2012
od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu 13. října 2012 od 8.00
do 14.00 hodin.
Voličské průkazy
Voliči, kteří nebudou volit ve volebním okrsku, kde jsou zapsáni
v seznamu voličů, mohou podat žádost o vydání voličského průkazu
na obecním úřadě podle místa svého trvalého pobytu. Pro voliče
s trvalým pobytem ve Staré Pace je příslušný k podání této žádosti
Obecní úřad Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka.
O voličský průkaz lze požádat podáním v listinné podobě, které
bude opatřeno úředně ověřeným podpisem voliče, nebo podáním
zaslaným v elektronické podobě, které bude podepsáno uznávaným elektronickým podpisem voliče, nebo podáním v elektronické podobě, které bude zasláno prostřednictvím datové schránky,
a to nejpozději 5. 10. 2012 do 16.00 hod. na adresu Obecního
úřadu ve Staré Pace.
Podání lze učinit rovněž osobně s občanským průkazem nejpozději 10. 10. 2012 do 16.00 hod. v těchto dnech a hodinách:
pondělí a středa
8.00 – 11.00 a 11.30 – 17.00 hod.
(středa 10. 10. 2012 pouze do 16.00 hodin)
úterý a čtvrtek
8.00 – 11.00 a 11.30 – 14.30 hod.

pátek
8.00 – 11.00 a 11.30 – 14.30 hod.
kancelář evidence obyvatel, pí. Kluzová.
Voličské průkazy se vydávají voliči osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo mohou být zasílány poštou. Voličský
průkaz opravňuje občana volit do Zastupitelstva Královéhradeckého
kraje pouze ve volebních okrscích spadajících do územního obvodu
Královéhradeckého kraje.
Ověření zápisu v seznamu voličů
Voliči s trvalým bydlištěm ve Staré Pace si mohou v případě pochybností ověřit svůj zápis ve stálém seznamu voličů na evidenci obyvatel
obecní úřadu do 13. 10. 2010.
Na území Staré Paky volíme v těchto okrscích:
Okrsek č.1
Stará Paka - stará škola
Okrsek č.2
Stará Paka - stará škola
Okrsek č.3
Roškopov - kulturní dům
Okrsek č.4
Ústí - kulturní dům
Okrsek č.5
Brdo - kulturní dům
Věra Hlostová, starosta
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Výzva nájemníkům hrobových míst

Informace pro organizace a spolky

Vyzýváme nájemníky hrobových míst všech hřbitovů na území
obce, kterým končí nájemní smlouva k 31. 12. 2012, aby se
dostavili na obecní úřad ve Staré Pace k sepsání nové nájemní
smlouvy na další desetileté období!!! Dostavte se nejpozději do
31. listopadu 2012!

Obecní úřad upozorňuje organizace a spolky, které mají sídlo nebo
působí na území obce, že mají možnost, tak jako každoročně,
žádat o Þnanční příspěvky na svou činnost dle Pravidel obce Stará
Paka. Termín podání žádosti je do 31. 10. 2012.
Věra Hlostová

Už třídíte využitelné odpady
do barevných pytlů?

plasty, kartonové obaly od nápojů (tetrapack) a kovový odpad.
Ke konci září bylo do domácností v rámci obce rozdáno celkem
180 ruliček s barevnými pytli. Plné sběrné barevné pytle jsou již
vidět v ohrádkách, které jsme pro tento účel nechali zhotovit.
Pytle jsou k odebrání zdarma na OÚ. Přijďte si pro pytle a připojte
se k těm, co již třídí! Více na www.starapaka.cz !

Obec Stará Paka rozšířila od 1. 7. 2012 systém třídění odpadů
z domácností. Stávající kontejnery na tříděný odpad zůstávají.
Nyní se nově může třídit také do tzv. barevných pytlů, a to ostatní

Máte již uhrazené poplatky za odpady?
Obec Stará Paka vyzývá všechny opomenuvší poplatníky k uhrazení

zbývající Þnanční částky za svoz odpadů na rok 2012! Dostavte se
k platbě bezodkladně v úřední hodiny na OÚ Stará Paka!
Za Obec Stará Paka, Josef Dlabola - místostarosta

UDÁLOSTI
VERNISÁŽ VÝSTAVY PAVLÍNY GARDIANOVÉ

VICHŘICE V ČERVENCI
Začaly prázdniny, všichni jsme se těšili, jak si odpočineme a ještě
k tomu vyšly dva sváteční dny před víkendem. Co více si přát. Naplnili jsme mrazáky, pozvali rodinu na grilování a netušili jsme, co
pro nás příroda nachystala! Ve čtvrtek 5.7.2012 večer se přihnala
hrůzostrašná mračna. Jen tak tak jsme všichni stačili zaběhnout
do domů a čekali jsme, co přijde. Spustil se déšť, který bičoval
vyprahlou zemi. A hned se ozvaly sirény hasičů. Copak se asi stalo, který nešťastník to kde odnesl? Vzápětí přestal jít elektrický
proud, všechno se ocitlo ve tmě.
Až druhý den jsme se dozvěděli, že si tentokrát živel vybral oblast
Ústí! U bývalé školy byla apokalypsa. Popadané stromy, které
se skácely na sloupy elektrického vedení a vše spadlo na zem.
V celém lesíčku vyvrácené a zpřerážené stromy, větve odlétaly
hodně daleko a pod školou obrovská koule sešrotovaného plechu
– původně střecha domu!
Vyzpovídala jsem pana Karla Raila, velitele staropackých hasičů,
kteří přijeli ke kalamitě jako první:
ve 21.20 hod obdržel hlášení od OPISu Jičín a hned vzápětí
vyjela celá hasičská jednotka do terénu. Cestou do Ústí uviděli
v Roškopově na rovince popadanou satelitní anténu s kabelem přes silnici. Po příjezdu do Ústí se hned pustili do práce.
Bylo potřeba rozřezat stromy popadané na vozovce i stromy
zpřerážené vichřicí. Vzápětí přijeli hasiči HZS Nová Paka a po

vzájemné domluvě jeli likvidovat kalamitu ke Kuchtovu mlýnu. O půlnoci museli likvidační práce z bezpečnostních důvodů přerušit, protože začala do spadaného vedení proudit
elektřina!
Druhý den v 7.30 pokračovala likvidace následků bouře, tentokrát se většina prací týkala utržené střechy u domu Stránských.
Novopačtí hasiči rozřezávali zbytek stromů na vozovce.
Naštěstí bouře poničila „pouze“ stromy a střechy, lidem se nic
nestalo! V sobotu navečer si obyvatelé oddychli, začal znovu
proudit elektrický proud.

4

Poděkování za pomoc hasičům
Na posledním veřejném zasedání paní starostka Hlostová poděkovala všem, kteří se podíleli na odstraňování kalamity, jež postihla
hlavně Ústí a Roškopov ve sváteční dny letošního července. Protože ze strany veřejnosti byla jako vždy minimální účast na zasedání,
dovoluji si tlumočit poděkování staropackým i novopackým hasičům a všem ostatním, kteří se na odstraňování následků podíleli,
i touto formou. Navštívila mě paní Stránská z Ústí, jejíž dům byl
vichřicí poničen asi nejvíc, abych i jejím jménem poděkovala těm,
kdo neváhali a v této nelehké situaci jim pomohli.
H. Hylmarová

Tisková zpráva - Východočeši míří do krajských voleb
*Měli jsme plno ideálů, ale po 20 letech jsme stále víc nespokojeni
s politickou situací v Česku i v kraji.
*Nechceme se už jen smutně koukat na špatná rozhodnutí – chceme pracovat pro kraj, abychom to změnili.
*Jsme zdravě naštvaní občané, mámy a tátové, kteří chtějí, aby
se jejich děti i vnoučata měly lépe.
*Dluhy se musí platit a platit je budou naše děti - jsme tady proto,
abychom s tím něco udělali.
*Když jsem viděl tuhle partu bezva lidí, jdu s nimi do toho.
To jsou jen některé pohnutky lidí z kandidátky nově vzniklého
politického hnutí VÝCHODOČEŠI, které se bude ucházet o mandáty v říjnových krajských volbách.
Ke vstupu do krajské samosprávy je vede nespokojenost voličů
se současnou politickou situací. „Lidé nám říkali - chceme změnu,
chceme volit nové osobnosti, něco s tím udělejte. Jsem ráda, že
se nám podařilo sestavit partu schopných lidí, nesvázaných s po-

litickými stranami. Většina kandidátů zasedá v obecních a městských zastupitelstvech. Jsou mezi námi starostové, manažeři Þrem
a neziskových organizací a lidé ze všech oblastí běžného života, za
kterými je vidět velký kus poctivé práce. Máme odborníky ve všech
oblastech, kterými se kraj zabývá. Můžeme se pochlubit i tím, že
téměř polovinu kandidátů tvoří ženy,“ říká Martina Berdychová,
starostka obce Holovousy, která je lídrem kandidátky.
Představitelé hnutí si jsou vědomi, že se kraj v současné době
nachází v obtížné Þnanční situaci. Předražené stavby a neuvážené
investice vládnoucích politických stran jej zadlužily na mnoho
následujících let. „Přesto se pokusíme vyvést kraj z hospodářské
krize a nastolit jeho rozvoj. Dokážeme ho řídit manažerským
způsobem, rozumně, a za pomoci kvalitních odborníků. Chceme
pro Vás něco udělat - změnit to však můžeme jen s pomocí Vás,
našich voličů. Pojďte do toho s námi. My slibujeme, že budeme
hrát fér,“ dodává Martina Berdychová.
www.vychodocesi.com

Zlatá svatba ve Staré Pace

A ještě jedna svatba

V sobotu 15. září 2012 oslavili krásnou zlatou svatbu manželé
Antonie a Bohumír Hamáčkovi. Obklopeni svými nejmilejšími
a na svém nejoblíbenějším místě ve Žďáru prožili přesně na den
po 50 letech znovu svůj šťastný den. Jménem obecního úřadu,
jménem svým a jistě i jménem přátel a známých přeji oběma
oslavencům mnoho dalších šťastně prožitých společných let.
V dnešní době, kdy vztahy a city „dostávají na frak“ je takovéhle
krásné soužití vzorem pro nás pro všechny.
Tak na zdraví!
Za SPOZ H. Hylmarová

V pátek 28.9.2012 těsně před polednem zavládla ve Staré Pace
slavnostní nálada. Slečna Markéta Šírová a pan Michal Sucharda
se rozhodli, že svůj svatební slib vysloví před oddávající starostkou
Věrou Hlostovou pod rozložitou lípou u místní knihovny. Své ANO
si řekli za doprovodu zvuku varhan a pod dohledem svatebčanů
a přihlížejících staropačáků.
Byla to třetí svatba ve Staré Pace, ale zároveň první, která se
odehrávala venku. Obřad byl krásný, počasí svatebčanům přálo.
Popřejme novomanželům mnoho krásných společných let prožitých v lásce, pokoře a vzájemné úctě.

Okénko z Fjordského hřebčína

v holandské plemenné knize. Před nějakou dobou jsme již čtenáře Podhoranu krátce seznámovali s chovem tohoto ojedinělého
koně – jsme totiž jediným hřebčínem v ČR – i s činností s tím
související, jako je provozování volnočasových aktivit dětí a mlá-

Fjordský hřebčín Stará Paka vlastní v současné době chovné stádo
cca 30 ks klisen, hříbat a hřebců fjordského plemene zapsaného
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deže v každodenním provozu jezdeckého klubu, hyporehabilitace,
agroturistika pro dospělé, nebo pořádání prázdninových kurzů.
V letošním roce bylo naší hlavní náplní práce s dětmi a propagace
fjordského koně a staropackého hřebčína při prestižních národních jezdeckých akcích. Děti a koně si natrénovali první ukázku při
jezdeckém dni v červnu v Hořicích a poté již následovala úspěšná
účast na mezinárodní výstavě „Koně v akci“ na dostihovém závodišti v Pardubicích, následovalo „ Vítání hříbat“ na domácí půdě
v hřebčíně a ještě výstava „Kůň 2012“ Lysá n/Labem. Poslední
akcí, která nás letos čeká, je již druhý svod koní posuzovaný holandskými inspektory a výkonnostní zkoušky v říjnu. Vzhledem
k tomu, že na národní přehlídky koní, které shlédne několik tisíc
diváků, jsou zvány vybrané chovy a jednotlivci, si myslím, že se
nám propagace vyvedla. Odrazem toho je i kladná prezentace
v médiích, včetně televize, a tak máme na hřebčíně (včetně 27
členů jezdeckého klubu) radost, že jsme mohli takto pozitivně
reprezentovat i obec Stará Paka, která aktivity podpořila. Doufáme, že i přes činnost skupiny lidí, která se v současnosti pokouší
hřebčín různými i nelegálními aktivitami poškodit, budeme moci

Poděkování manželům Pfefrovým
Využívám této možnosti a posílám velký dík manželům Pfefrovým
za to, co umožnili naší vnučce. Ta se zúčastnila jejich výcvikového
kurzu u fjordských koní letos v létě. Byla velmi nadšená, udělala
výrazný pokrok nejen v jízdě na koni, ale i v péči o koně, získala
mnoho užitečných informací, navázala i přátelské vztahy s ostatními dětmi z rozličných měst celé republiky, se kterými dále udržuje
kontakty a těší se na další setkání u koní. Škoda, že je to od nás
tak daleko, ale našli jsme si tam přátele a předpokládáme, že se
nám podaří trávit u Vás aspoň víkendy.
Sama pocházím z rodiny „koňařů“, od dětství jsem se pohybovala ve světě koní a velmi dobře vím, co všechno práce s koňmi
znamená. Je to neustálé odříkání, tvrdá práce a obrovská láska.
A právě to jsem po mnoha a mnoha letech opět objevila u Vás
ve Staré Pace na koňské farmě manželů Pfefrových. Chci touto
cestou vyjádřit velký obdiv k jejich práci a k tomu, co vše dokázali

i příští rok prezentovat naší práci veřejnosti. FotograÞe a videa
z akcí budou ke shlédnutí na stránkách www.fjordklub.cz.
Za hřebčín Žaneta Pfefrová
v dnešní době, kdy podnikání v tomto oboru je velmi obtížné. Tam
je ale vidět láska a cit pro koně spojený s pílí a dřinou a poctivou
prací. Viděla jsem za svůj život mnoho tzv. „pseudokoňařů“ (tak
říkám podvodníkům, kteří hledají v koních zdroj příjmů nebo si
na nich hojí své vlastní mindráky).
Prostředí staropacké koňské farmy nás opravdu nadchlo. Máte
unikátní chov fjordských koní. Koně jsou nádherní, dobře vycvičení, zdraví, silní, pečlivě vedení.
Ještě jednou velký dík a velký obdiv k Vaší práci. Přeji Vám hodně
úspěchů v práci s koňmi, hodně budoucích jezdců.
Co je ale na Vaší práci nejdůležitější, to je výchova dětí k poctivé
práci, ke sportu, lásce ke koním i k lidem. Pěstujete v nich sportovního ducha, a to je krédo našeho Sokola. Jsem členkou Sokola
od dětství a s nadšením nyní pozoruji jeho znovuzrození.
A hlavně za to Vám děkujeme.
Marie Němcová s vnučkou Kristýnkou
Plzeň, 10. 8. 2012

Postřehy z pobytu v Rokytnici n. J. 1. – 8. 9. 2012
Každý člověk má svůj osobní vztah k přírodě. Je na nás, abychom
s ní žili v symbióze a neubližovali jí.
V horách se vše za poslední léta změnilo. Zmizely stezky v lesích
a na lukách, horské chodníčky nahradily asfaltky, přibylo lidí
a hluku. Ale člověk se všude dostane výš, snadněji a rychleji. Lidé
ve vyšším věku, třeba i tělesně postižení, mohou tam, kam by se
dříve neodvážili.
To je i náš případ. Důchodci z nové Paky a spádového okolí – ze
Staré Paky, Zboží, Roškopova, Ústí a Vidochova – skládali hold
začínajícímu podzimu v klínu lesů, pastvin a hor. Počasí po celý
pobyt nám přálo. Mrak zahrozil, ale nepršelo, vítr studeně zafoukal,
ale slunce ho prohřálo. A tak skupina 30 důchodců ve věku 60 až
80 let si libovala. Vzduch relativně čistý, výběr kopců a vrcholů byl
podřízen věku. Jen ty nohy kdyby byly mladší.
Okolí Rokytnice nad Jizerou je krásné a rozmanité. Každý den vycházely z Lenochu, což je poslední penzión v kopci u lesa, skupinky
s holemi a směřovaly, kam se jim zlíbilo. První vycházka, rozehřívací
a tradiční, směřovala lesem i lukami ke kapličce z r. 1724 na Kostelním vrchu. Další nás zavedla mezi domky a zahradami do Dolní
Rokytnice k památné, 250 let staré lípě. Rozložitý, košatý strom je
unikát hodný obdivu. Kousek od ní je schovaná další z 5 kapliček.
Vedle ní je označený letní dub a lípa srdčitá. Potrvá mnoho let, než
zmohutní, ale rozměrů staré lípy nedosáhnou.
Město žije svým životem. Má rozlehlý hřbitov, moderně zrekonstruovaný za přispění EU a patrně i Němců, kteří ještě pamatují na své
dávné příbuzné. Ve svornosti tu odpočívají zástupci obou národů,

Tak jsme tady zase
v celé naší kráse,
a to přesně za rok,
teď už máme nárok.
Přivezli jsme sněhuláka,
ať si tady zahuláká,
má tu lesy, zdravý vzduch
z kopce bude dělat kuk.
My se tu vždy dobře máme,
celý rok pak vzpomínáme
na ty všechny dobroty,
ruce plné ochoty,
úsměv v tváři všem tu září,
ať je leden, červen, září.
Kde, že je to místo krásné,
nad kterým každý žasne?
Na Lenochu v Rokytnici,
tam jsou ňamky pod poklicí.
Jezdit k moři by byl hřích,
není nad rokytnický elixír
- do džbánu vínečko,
do sklenice pivečko
potěší vždy naše srdíčko.

kteří zde spolu žili. Pozoruhodné
jsou sochy, náhrobní kameny, stáří
hrobů, ale i rozloha a čistota pietního místa.
Také jsme měli možnost okružních
jízd mikrobusem po okolních vesnicích a vyhlídkových místech. To nám
umožnil pan Michal Banýr, mladý
a sympatický majitel zařízení, který
vychází svým každoročním hostům
z Nové Paky maximálně vstříc.
Nadvakrát nás vyvezl na Dvoračky.
Krásný pohled na kus české země,
foto, trochu odpočinek. Nastal 8kilometrový sestup dolů. Někteří se
vydali na Huťský vodopád po žluté
značce a z Rokytnice vystoupali k našemu přechodnému domovu. Druzí
volili cestu přes úbočí Lysé hory na
rozcestí „Ručičky“. Zde krátký oddech, svačina, smích a zábava.
Mozek odpočívá, relaxuje. Odbočka po žluté směr Studenov. Staropacká chata je krásná, udržovaná, má i zabezpečení kamerovým
systémem (člověk nikdy neví, jak dobří či zlí lidé půjdou kolem).
Co generací od školáků po důchodce tu prožívalo lyžařské výcviky
a chvíle radosti v zimě i v létě a kolik dobrovolníků zde trávilo svůj
volný čas při práci na jejím zvelebení. A ta voda! Dobrá, jiskřivá
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a ledová. Nabrali jsme si ji na další cestu. Pak nastalo tvrdé klesání
Pašeráckou stezkou přímo k cíli – Lenochu. Další výjezd byl do Harrachova. Exkurze sklárny a pivovaru. Někteří byli na Mumlavském
vodopádu. Zpět večer linkovým autobusem.
Možnost masáží různých typů, které byly vyjednány dole ve městě,
využívala řada účastníků. Hana Kohútová s bio lampou ulevovala
našim drobným bolestem přímo na pokojích.
Plazmová televize jen občas přilákala pár lidí. Nebyl čas a ani chuť.
Nejvíce času se tráví venku a večer se zpívá, vtipkuje, beseduje, hrají se karty nebo čteme. Vše bez nucení, organizování, každý podle
své chuti. Je tady úlevné prostředí. Kolektiv se stmelil, jednotlivci
našli k sobě cestu. Zapomínají na své neduhy, stáří i problémy doma
a tak to má být, to je správný účel pobytu.
Vedoucí Boh. Hamáček spolu se Škvařilovými využívá času k doladění práce výboru. Telefonuje, zajišťuje lístky do oblíbeného ochotnického divadla ve Vysokém. Pojede nás hodně, dva autobusy. Změna
termínu. To musí dát ihned vědět členům výboru do Paky.
A co jídlo? Kokrhání kohouta zve ráno ke švédskému stolu, v poledne a večer – zvoneček. Chuťové buňky si libují! Vše je výborné co do
chuti i množství, maso různých druhů měkké, dost syrové zeleniny
i ovoce, jablka k dispozici po celý den. Čistota všude vzorná. Vztahy
všech zaměstnanců i šéfa a jeho rodiny k nám jsou srdečné a neformální, oboustranně prověřené řadou pobytů zde. Jsme přátelé.
Zbývá poděkovat za krásně prožitý týden p. Hamáčkovi, celému
výboru a všem pracovníkům, kteří jakkoli přispěli k jeho zdaru, tak
i panu Banýrovi a hlavně manželům Mrázkovým.
Týden uběhl jako voda. Všichni nabrali díky pobytu novou chuť
prožívat stereotyp všedních dnů. Získali energii a dobrou náladu,
proprali si plíce čistým vzduchem, ozdravili se a prodloužili si tím
i pobyt na tomto světě. Všem jmenovaným i nejmenovaným patří
náš srdečný dík.
Za 30 účastníků zářijového rekondičního pobytu Zlata Zákoutská

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poděkování
Na děti z mateřské školy čekalo po prázdninách milé překvapení.
Paní Iveta Vágenknechtová z Nové Paky vyzdobila saunu mateřské
školy krásnými obrázky. Děti se už nemohou dočkat na saunování v krásném, nedávno zrekonstruovaném prostředí. Paní Ivetě
patří veliký dík.

Hraní bez hranic
V úterý 18. 9. 2012 se děti z naší mateřské školy zúčastnily
zábavného dopoledne v centru Život bez bariér v Nové Pace.
Naše děti přispěly k pohodové atmosféře vystoupením plným
básniček, písniček s doprovodem rytmických hudebních nástrojů
a cvičením s barevným padákem. Shlédli jsme i vystoupení ostatních účinkujících, která se našim dětem moc a moc líbila. Klienti
centra pro nás na oplátku upekli výborný perník a vyrobili drobné
dárečky. Děkujeme pořadatelům za příjemně strávené dopoledne
a těšíme se na další shledání.
Sboreček zvoneček při Mateřské škole Stará Paka
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ŠKOLA
MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Stará Paka, okres Jičín
Soubor pedagogicko-organizačních opatření pro školní rok 2012-2013
1. Organizace školního roku 2012/2013
Období školního vyučování ve školním roce 2012/2013 začne ve
všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 3. září 2012.
Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2013. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude
ukončeno v pátek 28. června 2013.
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 25. října a pátek 26.
října 2012.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2012
a skončí ve středu 2. ledna 2013. Vyučování začne ve čtvrtek 3.
ledna 2013. Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek
1. února 2013.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od pondělí 11. března do neděle 17. března.
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března a pátek
29. března 2013.

Výměna oken ve školní budově
V letošním roce během hlavních prázdnin se uskutečnila výměna
všech oken v budově školy. Zřizovatel – Obec Stará Paka, vyčlenil
ze svého rozpočtu 3 mil. Kč. V zorganizovaném výběrovém řízení
zvítězila Þrma UNIWIN okna a dveře z Velimi, která tuto zakázku
zrealizovala za částku 2.553 355,- Kč. Přejímka díla proběhla dne
28. 8. 2012. Drobné závady budou řešeny v průběhu školního
roku 2012/2013. Celková záruční doba činí 10 let. Celá akce byla

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2013 do
neděle 1. září 2013.
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne
v pondělí 2. září 2013.
2. Průběh základního vzdělávání
Zápis do 1. ročníku je stanoven na pátek 25. ledna 2013
Vzdělávací programy pro základní vzdělávání
Ve školním roce 2012/2013 se v základních školách vyučuje ve
všech ročnících podle školních vzdělávacích programů (ŠVP) připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání (RVP ZV). Náš ŠVP má název:
Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnosti č.j. 01/09-2007
Mgr. Pavel Antoš
ředitel školy
značně náročná. Firma přistupovala k prováděcím pracím zodpovědně, nedostatky, na které poukazoval technický dozor v průběhu kontrolních dnů, byly ihned odstraňovány. Poděkování patří
i naším provozním zaměstnancům, kteří zajistili úklid a připravili
školu k zahájení školního roku 2012/2013. Stejná Þrma (UNIWIN)
provedla výměnu 2 ks vstupních dveří do budovy školy v částce
116 898,- Kč. Výměna byla hrazena z rezervního fondu školy.
Mgr. Pavel Antoš
ředitel školy

Jičín – město pohádky
Ve čtvrtek 13. září 2012 se žáci 1. stupně Masarykovy ZŠ ve
Staré Pace již tradičně vydali na festival Jičín – město pohádky.
Téma letošního ročníku znělo: Pohádkové Pimprlatérium aneb
Putování za rolničkou.
Žáci 1. třídy se proto účastnili v kašpárkovských čepičkách a reßexních vestách, aby je bylo lépe vidět. Zřejmě se prvňáčci líbili, jelikož
byli vyfotografováni na titulní stranu Jičínského deníku.
Čtvrteční den patřil časopisům Mateřídouška a Sluníčko. Každý
žák obdržel zdarma milou pozornost – časopis a omalovánky.
Také dětské rádio Peggy nabízelo za zazpívání písničky zdarma
igelitovou tašku s mnoha dárečky.
Po celém náměstí a v zámecké zahradě probíhaly tvůrčí dílny, ve kterých si všichni mohli vyzkoušet práci kameníků, truhlářů, navlékání
korálků nebo výrobu květinových drobností a malování na sádrové
odlitky. Bohužel ale v některých dílnách měly děti zaplatit poplatek
30 Kč, aby si mohly vytvořit výrobek, což se mnohým zdálo drahé.
Žáci staropacké školy se zúčastnili ekologických soutěží a her, které organizovalo sdružení z Prachovských skal. Dále si děti mohly
vyzkoušet dovednosti při pohádkové překážkové dráze. Na pódiu

Pochod s rodiči
V pátek 21. 9. po 15. hodině vyrazil od školy průvod turistů
směrem k Záduši. Konala se 1. společná akce pro děti 1. stupně,
jejich rodiče a učitelky. Účast byla hojná, celý štrúdl se ani nedal vyfotografovat. Vždyť pochodovalo téměř 60 dětí, mnohdy
s celými svými rodinami!

viděly představení tanečního oboru ZUŠ z Jičína. Počasí se nakonec
umoudřilo, nikdo se neztratil a všichni odjížděli do školy s drobným
dárečkem pro sebe i své rodiče.
Doufejme, že se příští rok najdou sponzoři, kteří by pohádkové
dílny více zaÞnancovali.
Mgr. S. Stuchlíková
Od Záduše jsme pokračovali přes pastviny směrem do Podlevína
a odtud už po místní silničce do Nové Paky ke klášteru a dále přes
Habeš do Štikova. Mohlo by se zdát, že takováto túra bude pro
malé děti dosti náročná, ale kdo zůstával pozadu, byly maminky,
protože si cestou potřebovaly popovídat mezi sebou i s paními
učitelkami. Děti nás tedy během hodiny a tři čtvrtě dohnaly
až k hotelu ve Štikově, kde proběhla závěrečná část pátečního

8

odpoledne. V lese ve vykotlaném pařezu děti objevily truhličku
s pokladem, tedy s lízátkem pro každého a pohrály si na houpačkách, prolézačkách a na hřišti. Všichni společně si opekli buřty,
které mimochodem byly výborné. Když už jsme měli pocit, že se
děti dostatečně vydováděly, vydali jsme se, teď už každá rodina
samostatně, ke svým domovům.
Všichni, děti, paní učitelky i rodiče, byli moc spokojeni s hezky
stráveným odpolednem. Trasa byla pěkná, počasí nádherné
a závěrečné posezení velmi příjemné.
Hrdinou dne byl vyhlášen Jára Tomeš ze 3. třídy, který celou trasu
(i přes pastviny) ujel na svém tříkolovém kole, protože jinak by
se vzhledem ke svému postižení podobné akce vůbec nemohl
zúčastnit. Patří mu velký obdiv všech zúčastněných.
Na závěr děkujeme všem paním učitelkám, že s námi společně
strávily svůj čas, jistě i pro ně to bylo fajn, a Soně Stuchlíkové patří
dík za zajištění občerstvení v zázemí hotelu Štikov.
J. Krausová

Staropacká plus vysílá
Dramatický kroužek staropacké školy rychle zmobilizoval síly
a „oprášil“ divadelní představení , které jsme nacvičili na konci
loňského školního roku, neboť jsme v neděli 16. 9. hráli toto
divadlo na festivalu Jičín – město pohádky. Hráli jsme dokonce
dvakrát, moc se nám v Jičíně líbilo, těšíme se, že se v příštím roce
zase zúčastníme.
Jana Kuželová

KNIHOVNA
Prázdniny i dovolené utekly jako voda a znovu jsme vykročili do pracovního procesu. Všem, kdo odpočívají s knihou v ruce, přináším nabídku
několika knih, které jsem v poslední době zakoupila do knihovny.
Český autor historických detektivek Vlastimil Vondruška píše již mnoho
let, ale v současnosti jdou jeho romány „na dračku” V žádné várce nových knih nemůže jeho román chybět. Jen tak pro připomínku – Pečeť
smrti, Apage Satanas!, Tajemství abatyše z Assisi a mnoho dalších. Další
česká autorka, která žije ve Hřídelci, Hana Marie Körnerová je spisovatelka, na jejíž nové knihy mnozí netrpělivě čekají. Nejnovější román se
jmenuje Dokud se budeš smát.
Speciální pedagožka Torey L. Hayden ve svých knihách (Spratek, Zvíře,
Dračice a mazánek,…) přináší svědectví o síle pedagogických a terapeutických prostředků a pedagoga představuje jako přítele, který neváhá
pro dítě překonávat různé těžkosti. Je to vyprávění z její vlastní praxe
při práci s problémovými dětmi. Spisovatel Jan Bauer je znám svými
detektivkami a literaturou faktu. Můžete si půjčit třeba jeho nejnovější
knihu Netvoři, tyrani a zlosynové.
V knihovně na Vás čeká i mnoho nových detektivek, milostných románů,
cestopisů, knih o zvířatech, kuchařek,…
Samozřejmě nezapomínám ani na děti. Pro ty, kteří poprvé ve škole
zápolí s písmenky, jsou připraveny knížky z edice První čtení, což
jsou krátké texty s velkými písmenky. Větší čtenáři vybírají z fantasy
literatury, zajímají se také o příběhy s dětským hrdinou. Nejžádanější
jsou ale knížky o zvířátkách. Ti nejmenší, kteří navštěvují knihovnu se
školkou nebo většinou s maminkou, si odnášejí pohádky, leporela, ale
také knížky s návody na vyrábění předmětů. Teď zrovna budou „frčet”
Þgurky z přírodních materiálů a také začíná sezóna pouštění draků.
Dospěláci, dokázali byste ještě vyrobit svého vlastního draka? Přijďte
si do knihovny pro návod!
Knihovna ve Staré Pace je připojena do projektu Celé Česko čte dětem.
Podpořte i vy doma tento projekt. Čtěme dětem 20 minut denně. Každý
den! Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy.

Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné

vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované.
Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává
pozitivní závislost na knize.
V současné době je na trhu nový „vynález” – čtečka knih. Pro ty, kteří
se s ní ještě nesetkali, mám zajímavou informaci. Po celý měsíc říjen
budu mít zapůjčenou čtečku z Jičína ve své knihovně. Přijďte se podívat
a vyzkoušet si, co taková novinka dokáže.
V knihovně pro Vás také připravujeme další zajímavé semináře s lektorkou Hanou Hajnovou. Snažím se získat spisovatelku Körnerovou,
aby k nám přijela besedovat o svých knihách. Sledujte proto vývěsku
s aktualitami. V prvním týdnu prosince budou v knihovně probíhat
trhy s výrobky klientů stacionáře Života bez bariér z Nové Paky. Přijede opět i Boženka Machová a přiveze nové kousky bižuterie pod
vánoční stromeček.
Přeji Vám krásný podzim a těším se na setkání s Vámi.
knihovnice
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ROŠKOPOV
V Roškopově vzniká
unikátní sochařský park

Vernisáží přístupnou široké veřejnosti bylo 11. srpna v Roškopově
zakončeno týdenní Sochařské řezbářské sympozium, organizované občanským sdružením Open Art Nová Paka.
Letošního čtvrtého ročníku se zúčastnily: MgA. Adéla Bébarová
(absolventka AVU v Praze), MgA. Alžběta Kumstátová (absolventka AVU v Praze), MgA. Kristýna Taübelová Ph.D. (nositelka Ceny
A. Radoka za scénograÞi pro rok 2007) a MgA. Radka Jahnová
(absolventka VŠUP). O tom, jak se účastnice nechaly inspirovat
zdejší malebnou a jedinečnou krajinou a dotvořily svými díly konkrétní místa, se může přesvědčit každý, kdo na roškopovské kopce

zavítá; sochy zůstávají na místech pro ně předem vybraných.
Za podpory Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a Obecního
úřadu Stará Paka ve zdejší krajině již od prvního ročníku vzniká
postupně sochařský „park“ zaměřený na komunikaci s divákem.
Díky různorodosti přístupů zúčastněných umělců se zde vytvořil
originální areál otevřený pro širokou veřejnost, který by měl
přispět k rozvoji a návštěvnosti tohoto místa. Více informací na
www.open-art.cz

Letní dílny pro děti v Roškopově - o prázdninách 2013 – tradičně i nově!
Ach jo, i letos letní seriál tvůrčích dílen pro děti a mládež v Roškopově,
organizovaný občanským sdružením OPEN ART, skončil. Již tradiční
Þlmová, fotograÞcká, taneční, loutkářská, kamenářská, muzikálová,
výtvarná, výtvarně-divadelní, ale i nová – pantomimická, ty všechny
jsou pryč a děti už jsou zpátky ve škole (tímto je zdravíme :-)).
Opět byla veřejnost každou prázdninovou sobotu mezi 11. 7. 25. 8. 2012 zvána k návštěvě závěrečných vystoupení. Do kina, do
divadla, na výstavu a také na představení pod širým nebem, kterým
počasí letos přálo.
Věříme, že si děti prázdninové dílny užily, že se jim i všem návštěvníkům líbily a že se už těší na příští rok, tak jako my.
V začátku nového roku zveřejníme na stránkách www.open-art.cz,
které dílny se v roce 2013 uskuteční. Můžeme slíbit, že se znovu
pokusíme uvést pestrou nabídku prázdninových volnočasových
aktivit a jako odborné vedoucí přizveme zajímavé osobnosti
z různých uměleckých oblastí. Vedle dílen, které pořádáme každoročně, bychom rádi nabídli i některé novinky, a to například dílnu
žonglování, dílnu tvoření roztodivných hudebních nástrojů či dílnu
litograÞe a kresby.
Jedním z cílů projektu je nabídnout dětem možnost zkusit něco
nového, pro mnohé třeba i neobvyklého. Dílny tedy nejsou pouze
pro vybrané talentované nadšence, vítáme i úplné začátečníky,
experimentátory a průzkumníky neznámých oborů, kteří se dosud
nepoznaného nebojí a nechávají se překvapit, často i sami sebou.
Setkání obou skupin je zajímavé a zábavné. Doufáme, že děti a jejich
rodiče program v příštím roce zaujme.
Projekt je Þnancován získanými granty, tedy podporou Ministerstva
kultury ČR, Krajským úřadem Královéhradeckého kraje, Obecním úřadem Stará Paka a regionálními sponzory. Všem děkujeme! Zároveň
děkujeme všem příznivcům a doufáme, že se nám podaří uskutečnit
tento projekt i v příštím roce. :-)
Těšíme se, Adéla Krejčová
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Dění v Roškopově
V tomto vydání Podhoranu se vrátím malinko zpět v čase.
7. dubna uspořádali členové TJ Sokol Roškopov tradiční „Velikonoční turnaj ve stolním tenise“.
V kategorii chlapců se zúčastnil
jako jediný Ondra Zuzánek.
V kategorii žen byla účast
hojnější:
1. Andrea Zuzánková
2. Jitka Sochorová
3. Jindřiška Michalíková
4. Míša Coufalová
Kategorie mužů :
1. Josef Krejčí
2. Petr Krejčí st.

3. Petr Samek - velikánské
překvapení
4. Luděk Sochor
5. Pavel Červený
6. Pavel Krejčí
7. Ondřej Kočandrle
8. Jirka Stuchlík
9. Karel Horáček
10. Karel Zuzánek
11. Jakub Kulhánek
12. Petr Ježek

Nastaly prázdniny. V tomto čase se stalo tradicí, že členové SDH
Roškopov uskutečňují Hasičský víkend.
21. července se již od ranních hodin uklízelo v hasičské zbrojnici,
někteří provedli sběr železného šrotu, uklízelo se i v prostorách
okolo kulturního domu a autobusových zastávek. V odpoledních
hodinách nesmělo chybět školení mužstva panem Karlem Railem.
A navečer se konalo již tradiční posezení u pečeného masa s dobrou
náladou. Letošní počasí nebylo nejteplejší, a tak byly stoly narovnány v hasičárně. Myslím, že to nikomu nevadilo. Při tomto posezení
se začali hlásit zájemci na zájezd SDH, který byl letos naplánován
na 15. - 16. září.
Přišel očekávaný víkend. Nevím jak ostatní, ale já jsem se těšila,
jak si nejen odpočinu od denních starostí, ale i shlédnu krásy naší
vlasti, které jsem ještě neznala.
První zastávkou byla Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně.
Nejprve nás paní průvodkyně dovedla do zasedací místnosti, kde
nás na modelu elektrárny zhruba seznámila s funkcí celého objektu. Poté pustila průvodní Þlm a po skončení nás odvedla dlouhým
tunelem do podzemní části elektrárny, kde jsme mohli shlédnout
vršky turbín. V té době byla elektrárna v režimu klidu. Poté jsme
nasedli do autobusu a pan řidič nás dovezl ke spodní nádrži, kde
v ranních hodinách byly jen asi 2 metry vody. Po prohlídce jsme
opět nasedli do autobusu a dojeli k horní nádrži, která byla téměř
plná. Měli jsme štěstí, že mlha ustoupila a my si mohli prohlédnout
nejen nádrž, ale i okolní krajinu. Tato přečerpávací vodní elektrárna
se v roce 2005 stala největším Divem České republiky.
Další zastávkou na našem výletě byla Ruční papírna Velké Losiny-Muzeum papíru. Papírenská manufaktura ve Velkých Losinách
ukazuje návštěvníkům tradiční výrobu papíru, která se přes čtyři
staletí dochovala dodnes a v těchto prostorách je možné tuto výrobu shlédnout. Na konci prohlídky nám slečna průvodkyně pustila
Þlm o tradici a výrobě těchto papírů.
Poslední zastávkou soboty bylo Muzeum silnic ve Vikýřovicích
u Šumperka. Zde jsme si ve stálé expozici prohlédli vývoj silnic od

nejstarších stezek až po moderní silnice. Viděli jsme historické mapy,
vzácné fotograÞe, odznáčky, čestná uznání a mě zaujalo „Mýtné
z Masarykovy horské silnice z roku 1936“ z Krkonoš do Jilemnice,
které v té době činilo 3 Kč.
V prvním patře muzea byla výstava fotograÞí k 15 letům od povodní
v roce 1997 v tomto kraji. Po prohlídce exponátů jsme shlédli ještě
Þlm, který ukazoval jak se dělaly silnice dříve.
Kdo nechtěl navštívit muzeum, mohl zůstat ve Velkých Losinách
a navštívit termální koupaliště nebo zámek.
Celí utrmácení jsme kolem 18. hod docestovali na dnešní konečnou
- nocleh v Ramzové. Ubytovali jsme se v útulných pokojích Chaty
Ramzové sedlo a po objednané večeři poseděli, popovídali a někteří
i zatančili za přispění hry na harmoniku.
V neděli ráno nás po vydatné snídani na vidličku čekal výjezd lanovkou na významný horský vrchol Hrubého Jeseníku, Šerák. Pod
vrcholem stojí horská chata Jiřího a meteorologická stanice. Chata
zde stojí od roku 1888. Počasí nám přálo a z vršku Šeráku jsme mohli
shlédnout Jesenicko, Kralický Sněžník nebo Rychlebské hory.
Zpět jsme šli asi 6 km pěšky opět do Ramzové na domluvený oběd.
Procházka Chráněnou krajinnou oblastí byla nádherná. Kdo se necítil na sestup, mohl jet dolů opět sedačkovou lanovkou.
Po dobrém obědě nás trpělivý řidič pan Grundmann odvezl k Jeskyním na Pomezí. Zde jsme jako i při ostatních prohlídkách byli
rozděleni na skupinu A a B - rozdělení provedl „velitel“ zájezdu
p.Červený hned na začátku zájezdu. V Jeskyních na Pomezí jsme
si prohlédli krásný a největší jeskynní systém v České republice,
který vznikl rozpouštěním mramoru. Tyto jeskyně se vyznačují
úzkými, místy vysokými chodbami, které se v místech křížení
rozšiřují v menší dómy. Celková délka jeskynního systému je asi
1700 m, ale my jsme navštívili pouze 390 metrů, které jsou určeny
pro turistické prohlídky s délkou 45 minut. Od roku 1958 jsou tyto
jeskyně a jejich okolí zařazeny mezi chráněná území - dnes je to
národní přírodní památka.
Dalším bodem nedělního odpoledne byla návštěva zámku Jánský
Vrch u Javorníku. Je to nejzachovalejší objekt tohoto druhu v moravském Slezsku. Zde jsme si mimo pěkného zařízení zámku také
prohlédli pozoruhodnou expozici dýmek a kuřáckých potřeb, ve které byly nejen evropské, ale i americké, africké a orientální exponáty.
Je to největší sbírka v České republice, která čítá dohromady 1200
exponátů od 18. až do 20. století. Dále jsme si prohlédli hospodářské
zázemí zámku, jako moderně vybavenou kuchyni, prádelnu s koupelnou, jídelnu a také pokoje pro služebnictvo nebo byt správce.
Cestu zpět jsme si zkrátili přejezdem přes Polsko a v České Skalici
byla zamluvena večeře. V pěkném prostředí restaurace nás zaujal
především velký papoušek, se kterým se snažili někteří komunikovat.
Domů jsme dorazili opět plni zážitků a prožitků z krásného a náročného víkendu. Jsme rádi, že se i tento nádherný víkend povedl
a všichni dorazili domů bez jakékoliv úhony.
Už se těšíme na další takovéto akce.
Pozvánka: SDH Roškopov Vás zve na další listopadové Country.
Zuzánková Andrea

SPORT
Výstavba nového lyžařského vleku
Září je za námi a my již druhý měsíc víkend co víkend pokračujeme
ve výstavbě našeho lyžařského vleku.
Každou sobotu a vlastně i v neděli se sejde partička nadšenců
a seč jim síly stačí kopou, hrabou se v zemi, rozbíjejí sbíječkou
skály, navážejí materiál - prostě pokračují v budování.
A co se nám zatím podařilo?
V první řadě došlo k vytyčení cesty vleku a místa, kde bude stát
8 budoucích sloupů. A pak již přišlo na řadu vykopání základů pro

sloupy. Práce je to lopotná a těžká. V místě posledního podpěrného
sloupu a koncové stanice jsme totiž narazili na skálu a tady lidská
síla nestačí. Museli jsem si vypomoci elektrocentrálou a elektrickými kladivy a díry se nám za dva víkendy podařilo dokončit.
Do vykopaných základů jsme umístili a vyrovnali základové kříže
sloupů, ukotvili je ocelovými hřeby a zapěchovali kunčickou drtí.
8.9.2012 se za pomoci techniky rovněž podařilo za ideálního počasí
bez ranní rosy postavit 6 sloupů. Ty jsou již nyní zdaleka viditelné
pro všechny, kteří alespoň trošku vidí na Staropackou horu.
Byly to občas stresy, aby vše dobře dopadlo, ale sloupy stojí tam,
kde mají. Na spodní stanici byly zabetonované patky pro jistící
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lana, která budou jistit první sloup s poháněcím agregátem.
O dalším víkendu jsme na postavené sloupy přišroubovali sady
kladkových baterií a celá konstrukce se konečně začíná podobat
lyžařskému vleku, z čehož máme velkou radost.
Poslední zářijový víkend, včetně svátku svatého Václava, byl opět
pracovní. Podařilo se nám na samý vrchol sjezdovky donést poslední dva sloupy, zbývající základový kříž a vratnou kladku vleku.
Všechny tyto ocelové konstrukce byly řádně těžké a při stoupání
nejprudší částí sjezdovky s takovou váhou jsme se notně zapotili.
Vše je ale zdárně připraveno u vykopaných základů na postavení
posledních dvou sloupů. K tomu je ale nejdřív potřeba zabetonovat kotvící zařízení posledního vratného sloupu. No a to bude
úkol na první říjnový víkend, snad nám počasí bude přát tak,
jako doposud.
Čeká nás ještě spousta práce, než bude stavba dokončena, ale
pevně věříme, že se nám vlek podaří dokončit do začátku letošní
zimní sezóny.
Václav Šeps, předseda oddílu lyžování

Turnaj přípravek – Stará Paka

V sobotu 25. 8. se uskutečnil na fotbalovém stadionu ve Staré
Pace turnaj v kopané starších přípravek. Tento turnaj se konal
za Þnanční podpory hejtmana Královéhradeckého kraje p. Lubomíra France. Účastnila se pouze 3 mužstva – Sokol Martinice,
FC INGEO Lomnice n. Popelkou a domácí TJ Sokol Stará Paka.
Hrálo se systémem každý s každým dvoukolově. Členové fotbalového oddílu a výboru TJ zajistili hladký průběh všech utkání,
občerstvení pro všechny hráče i jejich doprovod a pěkné ceny
pro všechna zúčastněná mužstva (poháry, medaile a také něco
skladkého „na zub“).
Mužstva předváděla pěknou kopanou a výsledky byly vcelku
vyrovnané, a tak o konečném pořadí muselo rozhodovat cel-

kové skóre ze všech odehraných zápasů. Výsledky – FC INGEO
Lomnice – So Martinice 1:2 a 0:1, - So Stará Paka 3:1 a 3:0, So
Stará Paka – So Martinice 6:1 a 1:0. Konečné pořadí: FC Ingeo
Lomnice n. P. 6 b., So Stará Paka 6 b. a So Martinice 6 b. Nejlepším střelcem byl domácí hráč Stanislav Žlab s 5 brankami
a nejlepším brankařem byl vyhodnocen Matěj Lukáč z FC Ingeo
Lomnice n. P. Turnaj se po sportovní stránce vydařil, je jen škoda, že pozvání nepřijaly všechny pozvané oddíly. Ceny zúčastněným mužstvům předali za výbor TJ Sokol a výbor FO p. Jiří Knap
a p. Oldřich Vrabec.
Zaznamenal: Jiří Knap, Stará Paka 25. 8. 2012
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Fotbalová sezóna ve Staré Pace
Vcelku úspěšnou fotbalovou sezónu mají za sebou všechna naše
mužstva hrající v krajských soutěžích FS. “A” tým obsadil vcelku
nečekaně výborné 2. místo po velice vydařené jarní části soutěže,
když jsme byli poraženi pouze v jediném utkání. Bohužel náskok
vedoucího týmu z Úpice byl po podzimu nedostižitelný. Rovněž
dobře si vedla spojená mládežnická mužstva – FK Nová Paka/TJ
So Stará Paka. V kategorii U15 – starší žáci – rovněž pěkné 2. místo. U19 – starší dorost obsadili střed tabulky a rovněž tak v kraj-

ském přeboru mladší žáci – 6. místo. Tradičně nejúspěšnějším se
stali mladí fotbalisté starší přípravky, kteří zvítězili ve své skupině
v dobré konkurenci mužstev z Náchodska a Trutnovska.
Věříme, že i v nastávající nové sezóně 2012/2013 přijdou diváci
na staropacký fotbalový stadion podpořit svými hlasivkami výkony našich mužstev. Po 6 kolech podzimní části má naše „A“
mužstvo v 1. B třídě plný bodový zisk a obsazuje první příčku
tabulky. Už tato skutečnost by měla být lákadlem pro příznivce
staropackého fotbalu.
Stará Paka – září 2012, za TJ Sokol Stará Paka – Jiří Knap st.
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