1

1
2013

ZDARMA

2

USNESENÍ Z 13. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
13. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 13. 12. 2012 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozšířený v bodu 16) Žádost Masarykovy ZŠ o převod finančních
prostředků ze mzdových do provozních, výroční zpráva ZŠ
za rok 2011-2012.
Dále rozšíření o body: odpisový plán dlouhodobého majetku
obce a žádost o schválení mimořádných výdajů Obce Stará
Paka a zpráva z kontrolního výboru.
2) Ověřovatele zápisu z 13. veřejného zasedání p. Daniela Zajíce.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ing. Pavel Červený a pan
Ladislav Frýba.
4) Bezúplatný převod pozemku parc. č. 1353 o výměře 2733 m2,
ostatní plocha, způsob využití - ostatní komunikace v podílu
1 od ÚZSVM na Obec Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
5) Prodej pozemku parc. č. 172/15 o výměře 286 m2 v k. ú. Stará
Paka manželům Milošovi a Vlastě Kordovým za odhadní cenu
40 310,- Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
6) Pronájem části pozemku parc. č. 26/1 v k. ú. Ústí u Staré
Paky o výměře 177 m2 - část 10 m2 panu Janu Podzimkovi za
100,- Kč za kalendářní rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
7) Smlouvu o spoluúčasti mezi Městem Nová Paka a Obcí Stará
Paka na poskytnutí příspěvku na financování výdajů, souvisejících s poskytováním soc. služeb v domově pro seniory
v Nové Pace na pana Oldřicha Šepse.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
8) Smlouvu o dílo mezi firmou Matex Hradec Králové s.r.o.
a Obcí Stará Paka na rekonstrukci veřejného osvětlení v úseku
obce Karlov ve výši 84 207,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
9) Smlouvu mezi Krajským úřadem Královéhradeckého kraje
a Obcí Stará Paka na účelovou neinvestiční dotaci na výdaje
jednotek sborů dobrovolných hasičů.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2012
10) Návrh na úpravu rozpočtu obce Stará Paka č. 5.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: 31. 12. 2012
11) Plán činnosti Obce Stará Paka na rok 2013.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
12) Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu Obce Stará
Paka na rok 2013. Rozpočet Obce Stará Paka na rok 2013 byl
odsouhlasen jako schodkový, v příjmech 16 650 200,- Kč a ve
výdajích 17 824 370,- Kč. Rozdíl ve výši 1 174 170,- Kč bude
dofinancován z finančních prostředků z roku 2012.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
13) Obecně závaznou vyhlášku Obce Stará Paka č. 4/2012 o sta-

14)
15)
16)

17)
18)
19)
20)

novení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území Obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 1. 2013
Přistavování svozových nádob k nemovitostem a přidělování
odpadových pytlů.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 1. 2013
Směrnice Obce Stará Paka č. 1-28 pro rok 2013.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
Případné mimořádné výdaje, které by mohly nastat v důsledku mimořádných případů a budou vždy schváleny na
nejbližším zasedání rozpočtovým opatřením.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka pro
rok 2013.
Zodpovídá: mzdová účetní
Termín: průběžně
Odpisový plán Mateřské školy Stará Paka.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Převod mzdových prostředků na platy nepedagogických
pracovníků do prostředků provozních.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
Odpisový plán Masarykovy základní školy Stará Paka.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 12. veřejného zasedání Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 30. 11. 2012.
3) Zprávu o činnosti Obce Stará Paka za rok 2012.
4) Příkaz k inventarizaci movitého i nemovitého majetku Obce
Stará Paka k 31. 12. 2012.
5) Výroční zprávu Masarykovy ZŠ za rok 2011-2012.
6) Informaci o projektové dokumentaci na výměnu oken v MŠ.
7) Informace o záměru Sokola v Roškopově - pan Krejčí – vybudování hřiště.
8) Informace o přípravě voleb prezidenta ČR ve dnech
11. - 12. 1. 2013 a druhé kolo 25. - 26. 1. 2013.
9) Zprávu z kontrolního výboru.
10) Poděkování pí. Janatové za finanční příspěvek za umístění jejího otce pana Šepse v Ústavu sociálních služeb v Nové Pace.
11) Poděkování pana Frýby za TJ Sokol Stará Paka za pomoc Obce
Stará Paka při výstavbě lyžařského vleku ve Staré Pace.
12) Poděkování paní Mgr. I. Hykyšové za zimní údržbu v obci.
13) Informaci Mgr. Pavla Antoše o předvánočních akcích základní
školy.
14) Poděkování pana K. Raila za spolupráci s JSDH.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy ZO Stará Paka.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Krajského zastupitelstva 12. - 13. 10. 2012
Okrsek Stará Paka celkem 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
1 637
Počet vydaných obálek:
632
Počet odevzdaných obálek:
632
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
605
str. č.
počet hlasů
7. Volte Pravý Blok
10
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
14
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
77

%
38,61
38,61
95,73
%
1,65
2,31
12,72

16.
18.
30.
43.
47.
53.

Strana soukromníků České republiky
8
1,32
Koalice pro Král.kraj-KDU ČSL-HDK-VPM
52
8,59
Věci veřejné
9
1,48
KSČM
138
22,80
Patrioti
25
4,13
Dělnická strana soc. spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým
8
1,32
57. Suverenita - Strana zdravého rozumu
8
1,32
60. ČSSD
120
19,83
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67. ČSNS
70. ODS
71. Východočeši
74. Změna pro Král. kraj
77. Strana svobodných občanů
85. SNK-Evropští demokraté
93. Česká pirátská strana
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012

1
85
20
6
10
3
11

0,16
14,04
3,30
0,99
1,65
0,49
1,81

okrsek č. 1 Stará Paka 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
685
%
Počet vydaných obálek:
230
33,58
Počet odevzdaných obálek:
230
33,58
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
221
96,09
str. č.
počet hlasů
%
7. Volte Pravý Blok
3
1,35
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
3
1,35
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
27
12,21
16. Strana soukromníků České republiky
2
0,90
18. Koalice pro Král. Kraj - KDU ČSL-HDK-VPM
15
6,78
30. Věci veřejné
4
1,80
43. KSČM
45
20,36
47. Patrioti
9
4,07
53. Dělnická strana soc. spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým
6
2,71
57. Suverenita - Strana zdravého rozumu
3
1,35
60. ČSSD
60
27,14
70. ODS
32
14,47
71. Východočeši
7
3,16
74. Změna pro Král. kraj
1
0,45
77. Strana svobodných občanů
3
1,35
93. Česká pirátská strana
1
0,45
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012
okrsek č. 2 Stará Paka 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
485
%
Počet vydaných obálek:
197
40,62
Počet odevzdaných obálek:
197
40,62
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
187
94,92
str. č.
počet hlasů
%
7. Volte Pravý Blok
1
0,53
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
4
2,13
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
29
15,50
16. Strana soukromníků České republiky
3
1,60
18. Koalice pro Král. kraj - KDU ČSL-HDK-VPM
13
6,41
30. Věci veřejné
3
1,60
43. KSČM
46
24,59
47. Patrioti
8
4,27
53. Dělnická strana soc. spravedlnosti - stop nepřizpůsobivým
2
1,06
57. Suverenita - Strana zdravého rozumu
3
1,60
60. ČSSD
32
17,11
67. ČSNS
1
0,53
70. ODS
23
12,29
71. Východočeši
5
2,67
74. Změna pro Král. kraj
4
2,13
77. Strana svobodných občanů
5
2,67
85. SNK - Evropští demokraté
3
1,60
93. Česká pirátská strana
3
1,60
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012

okrsek č. 3 Roškopov - Karlov 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
180
Počet vydaných obálek:
79
Počet odevzdaných obálek:
79
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
77
str. č.
počet hlasů
7. Volte Pravý Blok
2
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
1
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
13
16. Strana soukromníků České republiky
1
18. Koalice pro Král. kraj - KDU ČSL-HDK-VPM
7
30. Věci veřejné
2
43. KSČM
23
47. Patrioti
5
60. ČSSD
8
70. ODS
11
71. Východočeši
3
93. Česká pirátská strana
1
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012

%
43,89
43,89
97,47
%
2,59
1,29
16,88
1,29
9,09
2,59
29,87
6,49
10,38
14,28
3,89
1,29

okrsek č. 4 Ústí 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
130
Počet vydaných obálek:
56
Počet odevzdaných obálek:
56
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
55
str. č.
počet hlasů
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
2
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
4
16. Strana soukromníků České republiky
1
18. Koalice pro Král. kraj - KDU ČSL-HDK-VPM
5
43. KSČM
13
47. Patrioti
2
57. Suverenita - Strana zdravého rozumu
2
60. ČSSD
10
70. ODS
10
71. Východočeši
2
77. Strana svobodných občanů
1
93. Česká pirátská strana
3
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012

%
43,08
43,08
98,21
%
3,63
7,27
1,81
9,09
26,63
3,63
3,63
18,18
18,18
3,63
1,81
5,45

okrsek č. 5 Brdo - Krsmol 12. - 13. 10. 2012
Počet zapsaných voličů:
157
Počet vydaných obálek:
70
Počet odevzdaných obálek:
70
Počet platných hlasů ve volebním okrsku:
65
str. č.
počet hlasů
7. Volte Pravý Blok
4
8. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
4
11. TOP 09 a Starostové pro Král. kraj
4
16. Strana soukromníků České republiky
1
18. Koalice pro Král. kraj - KDU ČSL-HDK-VPM
13
43. KSČM
11
47. Patrioti
1
60. ČSSD
10
70. ODS
9
71. Východočeši
3
74. Změna pro Král. kraj
1
77. Strana svobodných občanů
1
93. Česká pirátská strana
3
Zpracovala: Věra Hlostová dne 13. 10. 2012

%
44,59
44,59
92,86
%
6,15
6,15
6,15
1,53
20,00
16,92
1,53
15,38
13,84
4,61
1,53
1,53
4,61

Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok 2012
Zastupitelstvo obce si odsouhlasilo Plán činnosti obce Stará
Paka pro rok 2012 a ten byl hlavním podkladem pro náplň
práce zastupitelstva a vedení obce pro tento rok.
Hlavním bodem pro rok 2012 byla akce výměna oken v Masarykově základní škole ve Staré Pace. Začátkem roku byla oslovena

firma Centrum rozvoje Česká Skalice, která zpracovala celkové
výběrové řízení na akci „Výměna oken Masarykovy základní školy“.
Výzva k podání nabídek začala běžet od 23. 3. 2012. O soutěž
se ucházely 4 firmy. 1 firma byla vyřazena, takže pro posouzení
nejvýhodnější nabídky zůstaly 3 firmy. Zvítězila firma UNIWIN
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se sídlem ve Velimi s cenou 2 553 355,-Kč. Tato firma také dílo
předala ke dni 28. 8. 2012, takže školní rok 2012 - 2013 mohl
být řádně zahájen.
Dle plánu na zbezprašnění místních komunikací byla opravena cesta
v Ústí u Staré Paky, firmou Nadoz. Z oslovených 3 firem byla nejnižší
nabídka podána právě touto firmou, a to ve výši 421 076,- Kč.
Dalším bodem plánu bylo zadání PD na dostavba kanalizace
– Letná a rozšíření kanalizace pod hřebčínem. Projektovou dokumentaci provádí projektant Hnát z Turnova. Na tyto dvě akce
byla podána žádost o dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého
kraje a obec Stará Paka obdržela dotaci na obě akce – Letná
celková částka za projekt 271 500,-Kč - obdržená dotace ve výši
217 000,-Kč a pod hřebčínem částka za projekt 214 300,-Kč - získaná dotace 170 000,-Kč.
Oprava plynového topení v č. p. 180 byla realizována v květnu
firmou Jar. Pilaře v částce 55 000,-Kč.
Obec musela řešit i dvě havárie kanalizace. První propad kanalizace podél parku k fotbalovému hřišti a druhou – propad kanalizace
u Normy. Obě tyto havárie se podařilo odstranit v brzké době
a nedošlo k žádným škodám na majetku. Tyto akce si vyžádaly
částky na opravy každá kolem 200 000,-Kč.
Další bod plánu činnosti – údržba obce + veřejná zeleň byl plněn
dle potřeb obce a občanů v průběhu celého roku. Do těchto oprav
patří třeba i drobná oprava 2 mostků přes „Rokytku“, opravy dvou
kan. vpustí a další drobné údržby.
O veřejné osvětlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše
obec včetně místních částí mohla být osvětlena, byla vynaložena
částka více než 500 000,-Kč. Nad rámec byla provedena oprava
veřejného osvětlení na Brdě a v Karlově.
Při kalamitní situaci, která obec postihla z 5. 7. na 6. 7. 2012, bylo
poničeno veřejné osvětlení v Ústí u Staré Paky a v Roškopově.
Toto mohla obec uplatnit u pojišťovny, u které má pojištěn svůj
majetek. Škody se vyšplhaly do částky kolem 100 000,-Kč.
Také byl poničen obecní les a muselo být vytěženo odhadem
kolem 2 000 m3 dřevní hmoty. Tyto vytěžené plochy budou muset
být osázeny novými porosty příští rok.
Na odpadové hospodářství je rezervována částka 1 500 000,-Kč.
Kolem 1 000 000,- je vybráno na poplatcích. To znamená, že
kolem 500 000,-Kč je dotováno na odpady z obecního rozpočtu.
V letošním roce se také rozšiřuje stávající systém třídění odpadu
(kontejnerová stanoviště) v rámci tzv. pytlového sběru tříděných
komodit. Toto rozšíření umožní domácnostem lépe třídit vybrané komodity, a to ostatní plasty, nápojové kartony (tetra packy)
a kovový odpad, do barevných pytlů.
Bodem, který není plánován v činnosti obce, ale je s ním vždy při
tvorbě rozpočtu počítáno, je poskytování péče o naše seniory. Zde
bych chtěla připomenout, že v současné době funguje na území
naší obce, to znamená i v jejích místních částech, dovážka obědů
a pečovatelská služba, kterou v současné době využívá 23 občanů. Na tuto činnost je každoročně v rozpočtu rezervovaná částka
kolem 150 000,-Kč. Na základě smlouvy mezi městem Nová Paka
a naší obcí o spoluúčasti při financování soc. služeb přispíváme
také na pobyt 5 seniorů umístěných v Ústavu soc. služeb v Nové
Pace každoročně částkou 13 tisíc na osobu.
Naše celá obec žije také kulturním životem. Vždy s příchodem
nového roku spolky, které působí na území obce, tj. SDH, Sokol,
fotbalisté a sportovci, pořádají pro své příznivce plesy.Tak tomu
bylo i v období od ledna do března, kdy tyto organizace a spolky
uspořádaly několik plesů. V průběhu celého roku jsou pořádány
různé sportovní akce a akce pro děti. Pro sportovní vyžití mohou
příznivci sportu používat areál sokolského hřiště.
Další kulturní činnosti jsou pořádány v naší knihovně pod vedením
paní Hany Hylmarové. Zde probíhají v průběhu celého roku různé
besedy, semináře a poučné přednášky.
Zpravidla 2x ročně pořádá obecní úřad v zasedací místnosti vítání
občánků a koncem roku pak setkání se seniory.
Tak jako každoročně podporuje obec grantovým programem

organizace a spolky, které působí na území obce. I letos tomu
nebylo jinak a z rozpočtu uvolnila částku 211 300,-Kč.
Obec také přispívá na každou akci konanou těmito organizacemi
a spolky částkou 1 000,-Kč.
Obec Stará Paka má zřízeny 2 příspěvkové organizace, a sice MŠ
a ZŠ. Zde přispěla na jejich chod částkou pro MŠ 1 370 000,-Kč
a pro ZŠ 2 200 000,-Kč.
Součástí obecního úřadu je přenesená působnost výkonu státní
správy na stavebním úřadě a na úseku evidence obyvatel. Zde
bych chtěla zmínit neustále narůstající administrativu, se kterou
se musí naší úředníci vypořádávat.
Součástí přenesené působnosti je i organizace voleb. Letos proběhly ve dnech 12. - 13. 10. volby do Krajského zastupitelstva
královéhradeckého kraje.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 5 veřejných zasedáních a 6 pracovních poradách, aby řešilo všechny záležitosti nutné k realizaci
plánu činnosti ke spokojenosti občanů. Starosta a místostarosta
plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o obcích
ve vztahu k obci, příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ), nadřízeným
orgánům (KÚ) a společenským organizacím (SDH, TJ apod.)
Oba výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor finanční a kontrolní a komise sociálně-kulturní a sportovní, se scházely dle svých
plánů činností a vzniklých potřeb. Administrativu, tj. evidenci
obyvatel, poplatky za odpad, ze psů, evidenci hrobů, mzdové
účetnictví, fakturaci, evidenci obecního majetku, fin. vztahy
k příspěvkovým organizacím apod., zajišťují pí. Kluzová, Cimbálová a Bilová. Všichni úředníci se každý rok zúčastňují různých
školení, která se týkají jejich pracovní náplně, a tím zkvalitňují
služby pro naše občany. Patří jim poděkování za bezchybný přezkum hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2012 a perfektní
reprezentování našeho obecního úřadu.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bezproblémovém
chodu obce a obecního úřadu, touto cestou děkuji.
Věra Hlostová - starosta

Plán činnosti obce Stará Paka na rok 2013
1) Výměna oken v MŠ Stará Paka
2) Zbezprašnění místní komunikace - dle odsouhlaseného návrhu
+ oprava chodníku v ul. Sokolská
3) PD - výstavba kanalizace -Letná, k Janouškovým
4) Nákup techniky (multikára, sekací příd. zařízení) pro obec dle
možnosti fin. prostředků
5) Údržba obce + veřejná zeleň
- údržba hřbitovů
- akce dle vzniklých potřeb
- zimní údržba
- údržba veř. osvětlení
Věra Hlostová, Starosta

Tříkrálová sbírka
Letošní tříkrálová sbírka v naší obci vynesla částku 22 010,-Kč.
Tyto peněžní prostředky budou poskytnuty Charitě Studenec
na poskytování zdravotních pomůcek pro seniory.
Věra Hlostová, starosta

Upozornění pro občany!
Obecní úřad Stará Paka informuje občany, že došlo ke
zrušení poplatku za odpady dle obecně závazné vyhlášky
č. 1/2012 ke dni 1.1.2013.
Poplatky za psy jsou splatné v hotovosti, či bezhotovostním
převodem na obecní účet do 15. března 2013 !!!
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Byli ve správný čas na správném místě
aneb Návštěva Evropského parlamentu a předvánočního Štrasburku
Evropský parlament a Evropský soud pro lidská práva navštívila
v minulých dnech skupina občanů z Královéhradeckého kraje,
kterou tvořili z větší části starostové, místostarostové, zastupitelé obcí a měst. Zařadili se tak mezi mnoho dalších lidí, kteří na
pozvání místopředsedy Evropského parlamentu Oldřicha Vlasáka
měli v uplynulých letech možnost zavítat do Štrasburku a seznámit se s činností evropských institucí.
Tato dvoudenní pracovní návštěva Štrasburku ležícího na řekách
Rýn a Ill byla spojena i s jeho prohlídkou. Právě po řece Ill měli
Královéhradečtí možnost při projížďce na výletní lodi shlédnout
malebná zákoutí historické části města s jeho kouzelnými hrázděnými stavbami i té nové, kde se nacházejí moderní prosklené
stavby evropských institucí.
První zastavení naší výpravy patřilo Evropskému soudu pro lidská
práva. Návštěvníci se dozvěděli řadu zajímavých informací včetně
různých statistik, týkajících se rozhodnutí tohoto soudního orgánu
zajištujícího plnění závazků vyplývajících z úmluvy Rady Evropy
o ochraně lidských práv a základních svobod. Na tento soud se
může obrátit každý občan členské země, tedy i České republiky,
když se domnívá, že země nerespektuje jeho práva. Soud vznikl
v roce 1959 při Radě Evropy, v roce 1998 byl pak založen nový
Evropský soud pro lidská práva, jenž navazuje na činnost předchůdce. Díky své reformě by měl výrazně urychlit a zjednodušit
svou činnost. Soud je nyní jednoinstanční, jedinec může žalovat
zemi nebo její státní orgány (parlament, správní orgán, soud atd.),
ne však jednotlivce nebo soukromé subjekty. O přijetí stížnosti
občana vůči jeho státu už smějí rozhodovat pouze nezávislí soudci.
Každou z členských zemí zastupuje jeden soudce zvolený poslanci
Parlamentního shromáždění Rady Evropy.
Na starostku Staré Paky Věru Hlostovou udělal Evropský soud pro lidská práva velký dojem. „Jsem ráda, že jsem se podívala do míst, kam
bych se jinak sama nikdy nedostala. Ovšem po diskusi s přednášející,
která nám osvětlila fungování, legislativní procesy a vše s tím spojené, jsem nabyla dojmu, že i když podání žalob osob i národů, které si
zde stěžují, jsou průběžně vyřizovány, u samotné exekutivy vlastně
neexistuje zpětná vazba. Vymahatelnost práva v mnoha případech
ani neexistuje. Vše je tedy pouze na dobrovolnosti jednotlivých států,
jak se k rozsudku Evropského soudu postaví,“ řekla nám své dojmy
po návštěvě této instituce starostka Věra Hlostová.
Prohlídka Evropského parlamentu a přednáška o historii a fungování tohoto kolosu samozřejmě také všechny zaujala. Získali
informace o počtech členů a politickém složení Evropského parlamentu, jednotlivých orgánech a také o současném postavení
tohoto shromáždění. Na obecné informace pak navázala beseda
s místopředsedou EP Oldřichem Vlasákem a jeho kolegou z frakce EKR (Evropští konzervativci a reformisté) Janem Zahradilem.
Kromě podrobností o principu europoslanecké práce a hlasování
v Evropském parlamentu jim byl také přiblížen program právě
probíhajícího Plenárního zasedání EP. Sledovat jednání a rozpravy
europoslanců z tribuny byl nevšední zážitek.
V tomto týdnu na Plenárním zasedání EP ve Štrasburku došlo
konečně ke schválení rozpočtu Evropské unie. Balíček, který formálně schválil Parlament, zahrnuje rozpočet na rok 2013 ve výši
132,8 miliard EUR v platbách a 150,9 miliard EUR v závazcích. Šest
miliard EUR na zaplacení účtů v roce 2012, růst a zaměstnanost
jako priorita rozpočtu na příští rok a strategie pro řešení výpadků
v platbách v roce 2013 - to jsou hlavní součásti tohoto rozpočtového
balíčku. Na základě požadavků poslanců byly částky v oddíle „konkurenceschopnost“ navýšeny o 4,8% oproti úrovni závazků pro rok
2012. Zejména byl navýšen 7. rámcový program pro vědu a výzkum
(o 6,4%), transevropské sítě (nárůst o 6,3%) a rámcový program
pro konkurenceschopnost a inovace (nárůst o 9,6%). Rozpočet pro
zahraniční věci je také vyšší, o 1,9% v závazcích oproti roku 2012.

V Evropském parlamentu se předávala také Sacharovova cena
za svobodu myšlení, která letos patří dvěma Íráncům - právničce
Nasrín Sutúde a režisérovi Džafaru Panahímu. Ani jednomu z nich
ale íránský režim nepovolil převzít cenu osobně, a tak ji 12. prosince
z rukou předsedy Evropského parlamentu Martina Schulze převzalo
pět laureáty vybraných zástupců. Podle předsedy EP je situace
v Íránu kritická. Kořenem problémů, jimiž trpí tito hrdí lidé, je fanatický režim. V této zemi neexistuje žádná politická odpovědnost:
každodenně jsou tu lidé zavíráni za to, že řeknou svůj názor. Zástupci
evropských občanů to považují za nespravedlivé. Íránský režim by
měl vědět, že tato instituce stojí na straně utlačovaných.
Udělovala se zde také Nobelova cena míru, kterou tentokrát získala samotná Evropská unie. Ta patří všem občanům EU, proto
ji zástupci institucí EU symbolicky předali zástupcům občanů, 20
Evropanům různého věku i národností. „Důvodem toho, že máme
mír, je to, že máme EU,“ uvedl Martin Schulz ve svém projevu
během slavnostního ceremoniálu, a připomněl, že bychom mír
v Evropě neměli brát jako samozřejmost. Zaznělo zde také, že
být Evropanem dnes znamená být součástí společného celku
vybudovaného na hodnotách a zásadách a založeného na lidské
důstojnosti, svobodě a spravedlnosti.
Přestože ve světě dochází každý den k bojům a lidé umírají, v naší zemi současná generace válečný konflikt nezažila. Podle slov
dalšího účastníka cesty do Štrasburku Daniela Rady, zastupitele
Trutnova, má Evropský parlament potažmo Evropská unie opravdu
ohromný vliv na bezpečnost v celé Evropě. „Myslím si, že je docela
opomíjená úloha Evropského parlamentu u nás v České republice
a mnozí lidé si to vůbec neuvědomují. Většinou vidíme jen negativní
vlivy činnosti Evropského parlamentu, jako například rušení žárovek
a jiná opatření, ale ty globální efekty si příliš neuvědomujeme. A to
třeba i ve vztahu k mezinárodnímu obchodu. Když jsem byl přítomen plenárnímu zasedání a poslouchal ze sluchátek překládacího
zařízení vystoupení poslanců z jednotlivých států, uvědomil jsem
si, že Evropská unie nemůže být unitárním státem. Dokud nebudou
všichni hovořit jedním jazykem a my jim budeme schopni rozumět,
nemáme šanci stát se jednotným státem v rámci celého Společenství. Mohli jsme pozorovat, jak poslanci - například Katalánci - zde
vystupují ve své mateřštině a hájí svoji identitu a svoji nezávislost.
Někteří politici, kteří bojují za rychlou federalizaci, vlastně mohou
tomuto procesu i uškodit, což může vést spíše k rozpadu Evropské
unie,“ míní student práv Daniel Rada.
Evropský parlament ohromil nejen Věru Hlostovou, ale i ostatní
účastníky pracovní cesty svojí velikostí. „Pozastavila jsem se nad
negativem, které zahrnuje rozdělení této instituce do dvou států
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– do dvou měst. Tato duplicita jistě není dobrá a v rámci šetření
bych v pozici europoslance prosazovala sloučení plenárních
zasedání do jednoho města a zrušení existence dvou objektů
Evropského parlamentu“, uvedla Věra Hlostová po besedě s místopředsedou Evropského parlamentu Oldřichem Vlasákem.
„Boj za jediné sídlo Evropského parlamentu je doslova nekonečný. První skutečná změna nastala až v loňském roce, kdy naše
skupina EKR v tajném hlasování prosadila „technické“ snížení
počtu stěhování. Namísto dvanácti plenárních zasedání EP se
jich letos koná jen jedenáct. Vlastně ono těch zasedání bude
ve skutečnosti také dvanáct, ale odpadne jedno stěhování mezi
Bruselem a Štrasburkem. Může to vypadat malicherně, ale je to
obrovský krok kupředu, protože i takový „detail“ byl desítky let
zcela nepředstavitelný. Lavina odporu proti neustálému stěhování se tak dala do pohybu a v souvislosti s ekonomickou krizí
a potřebou šetřit získala nový politický impuls. Zrušením všech
cest do Štrasburku by se ušetřilo až 250 milionů eur ročně. Každé
stěhování se totiž týká 750 poslanců, více než 3000 zaměstnanců
a 25 nákladních aut materiálů. Obě města jsou od sebe vzdálena
420 km, což je pět hodin autem či dvě hodiny speciálním vlakem
TGV. V době krize musí šetřit každý a omezení či úplné zrušení
stěhování, které plně podporuji, by bylo pro politiky i občany
tím nejméně bolestným škrtnutím zbytečně vysokých veřejných
výdajů,“ zdůraznil v diskusi s občany Oldřich Vlasák.
Podle Věry Hlostové má Evropská unie své opodstatnění, a to
zejména při prosazování požadavků a legislativy v celosvětovém
rámci: „V Evropském parlamentu jsme byli přítomni například
projednávání evropských patentů, což je dobrý krok. Pokud totiž Evropa bude mít proti velkým mocnostem ukotvené patenty
a uzákoněné předpisy, není možné, aby nám pak třeba Čína mohla
mnohé okopírovat a vzít za své, jako se to dosud děje.“ Starostka
Staré Paky se domnívá, že musíme být v celosvětovém měřítku
kvalitním soupeřem proti velkým hráčům.

Jak uvedla Veronika Bartošová, manažerka z Častolovic, přednáška o Evropské unii a následná beseda s europoslanci Oldřichem
Vlasákem a Janem Zahradilem jí otevřela v mnoha směrech oči.
„Seznámení se samotnými institucemi, schvalovacími procesy
a podobně, to vše pro mě byly zcela nové a zajímavé informace.
Zaujalo mě například i současné schvalování rozpočtu EU,“ uvedla
Veronika Bartošová k přednášce v Evropském parlamentu. Působily na ni přímo monumentálně i samotné budovy evropských
institucí: „Dávám ale přednost před touto moderní architekturou
spíše historickým stavbám, což jsem si vychutnala pří prohlídce
historické části Štrasburku z pohledu z výletní lodi. Líbilo se mi, že
obě architektury byly oddělené a jedna nerušila druhou. Zatímco
středu Štrasburku dominuje historická Petit France, okrajové části
a periferie města se jakoby omlazují novodobou moderní architekturou. Uchvátila mě Katedrála Notre Dame a celková vánoční
atmosféra, výzdoba a osvětlení, to vše bylo přímo dokonalé.“
Účastníci si jistě z návštěvy evropských institucí, kam se jen
tak „normální smrtelník“ nedostane, odnesli řadu poznatků.
Příjemné dojmy v nich však jistě zanechala také samotná prohlídka Štrasburku, který se v adventním čase doslova rozsvítil
vánoční výzdobou. Předvánoční trhy na náměstích lákaly svojí
vůní skořice, perníku, svařeného vína a dalších tradičních pochoutek. Místní obyvatelé se předháněli ve zkrášlení svých domů,
obchůdků a restaurací. Za předvánoční atmosférou se do tohoto
francouzského města každoročně vypraví tisíce lidí z celé Evropy,
také naše skupina si to zde jaksepatří užila.
Všichni se shodli na tom, že pracovní cesty do Štrasburku pořádané
místopředsedou EP Oldřichem Vlasákem jsou vynikající příležitostí k poznání problematiky, o které se jinde příliš nedozvědí. Navíc
osobní účast na plenárních zasedáních a možnost být přímo u zdroje
tvorby evropské legislativy je pro každého vždy silným zážitkem.
Eva Veselá

UDÁLOSTI
Stará Paka rozšířila možnosti třídění odpadů
Klasické barevné kontejnery na tříděný odpad jsou už nedílnou
součástí staropackých ulic a místních částí. Od léta k nim však
vedení obce lidem nabídlo i druhou variantu třídění – tzv. pytlový sběr. Během roku si lidé ve Staré Pace vyzvedli už na 1750
barevných pytlů na jednotlivé komodity.
Stará Paka na Jičínsku patří k obcím, kde berou třídění odpadů
velmi vážně. Dnes je v obci na 15 místech 48 barevných kontejnerů na tříděný odpad. V červenci roku 2012 k tomu obec připojila
i pytlový sběr, který má obyvatelům Staré Paky komfort třídění
ještě zvýšit. Cílem tohoto rozhodnutí byla snaha zefektivnit odpadový systém v rámci obce, snížit množství svezeného směsného
odpadu z domácností a také šetrnost k životnímu prostředí. „Opomenout nemůžeme ani fakt, že pytlový sběr pro domácnost, kde se
správně třídí, znamená více místa v popelnici,“ říká místostarosta
Staré Paky Josef Dlabola. „Barevné pytle na jednotlivé vytříděné
komodity jsou pro obyvatele obce zdarma. Pro jejich svoz je vyhrazeno několik míst, tzv. ohrádek, odkud jsou pytle s odpadem
pravidelně odváženy,“ dodává místostarosta. Sběrných míst je
celkem šest. Jsou umístěny ve Staré Pace „U Normy“, u skladu
Obecního úřadu v ulici Jaromíra Brože, v Brdě u Kulturního domu,
v Karlově u vrchní autobusové zastávky, v Roškopově naproti Kulturnímu domu a v Ústí u hasičárny.
Původním záměrem obce bylo rozdat občanům do domácností
180 balíčků s barevnými pytli. Na konci listopadu si jich však lidé
v obci vyzvedli už 220. Jedna rulička obsahuje vždy pět žlutých
pytlů na plast, dva oranžové pytle na kartonové obaly a jeden

šedý pytel na kovový odpad z domácností – např. plechovky,
konzervy nebo víčka od jídel a nápojů.
„Stará Paka je pro nás ukázkovým příkladem, jak může třídění
odpadů efektivně fungovat. Spolupráce s touto obcí je na velmi
dobré úrovni. Jsme partnery v rámci projektu Čistá obec, čisté
město, čistý kraj, jehož cílem je vytvoření funkčního a efektivního
systému sběru tříděného odpadu. Bezplatné dovybavování obcí
kontejnery a metodická a další pomoc ze strany EKO-KOMu je
jednou z jeho součástí,“ říká Tomáš Pešek, regionální manažer
EKO-KOM a.s., která projekt zajišťuje ve spolupráci s Královéhradeckým krajem, Centrem evropského plánování a také
společností ASEKOL.
Stará Paka byla také, stejně jako 447 dalších obcích v Královéhradeckém kraji, zapojena do soutěže obcí v tříděný odpadů „Čistá
obec 2012“. Soutěž probíhala po celý kalendářní rok. Obec Stará
Paka se po celou dobu držela v polovině výsledkové tabulky, poslední měsíce roku ale pořadím zamíchaly. Jak, to ukáže vyhlášení
výsledků na jaře roku 2013.

Kde je pravda o třídění odpadů
aneb bouráme mýty
Taky jste viděli, jak svozová firma vysypala vytříděný odpad na
jednu hromadu? Taky to máte ke kontejnerům na tříděný odpad
daleko? Anebo netřídíte, protože to stejně nikdo nedělá? Omyl!
My vás o tom přesvědčíme.
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Proč bych třídil, když to nikdo nedělá?
V České republice aktivně odpady třídí dvě třetiny obyvatel. Většina
Čechů tak považuje třídění za běžnou součást každodenního života.
Nemusíme ihned třídit vše, stačí projevit dobrou vůli a začít třeba
jen s plasty či papírem.
Mám to daleko ke kontejneru.
Nemáte. Průměrná vzdálenost ke kontejnerům na tříděný odpad je
v současné době 106 metrů, ale stále se zkracuje. Podle průzkumů jsou
lidé ochotni jít k barevným kontejnerům i o čtyřicet metrů dál. Sběrná
síť se neustále zahušťuje, k dispozici je už téměř 215 tisíc kontejnerů
na tříděný odpad! A navíc nemusíte ke kontejneru chodit účelově
– vezměte psa na procházku, nebo se tam stavte při cestě do práce.
Nemám doma místo na tolik odpadkových košů.
Nemusíte mít vyčleněnou místnost na odpadky! Ani nemusíte pořizovat speciální nádoby, i když dnešní moderní kuchyňské linky už dělené
koše na tříděný odpad mají. Stačí třeba jen papírová krabice na papír
a igelitová taška na plasty. Anebo dejte prostor dětem. Jejich fantazie
nezná mezí a třeba u vás doma vznikne originální a účelný prvek.
Třídit je jen móda, brzy to skončí.
Myslíte? Odpady se vlastně třídí už odnepaměti. Především na
vesnicích se odpad, zejména z kuchyně, využíval v zemědělství. Od
padesátých let minulého století jsme pak začali třídit a sbírat papír
ve školách, v sedmdesátých letech se objevily první kontejnery na
sklo a o dvacet let později pak i na plasty. Třídění odpadů se rozmáhá
v posledních dvaceti letech ne proto, že je to módní záležitost, ale
proto, že je to způsob úspory energií, jejichž spotřeba stále stoupá.
Svozové firmy stejně odpad vysypou na jednu hromadu.
Proč by to dělaly? Připravovaly by se o peníze. Za každou uloženou
tunu odpadů na skládce totiž musí platit, a tak je pro ně výhodnější
jednotlivé komodity předat dále. V České republice je dostatek
zpracovatelů, kteří vytříděný odpad umí zpracovat jako druhotnou
surovinu nebo ji recyklovat na hotové výrobky, se kterými se běžně
setkáváme.
Proč tedy popeláři sesypávají všechny kontejnery do jednoho vozu?
Protože některá auta mají přepážku – podobně jako kontejnery
na bílé a barevné sklo – a mají možnost odvést více odpadů
najednou. Znehodnotit vytříděný odpad tak může jen jedinec,
který např. vylije olej do kontejneru na papír. Ale to už je o zodpovědnosti každého z nás.
Více informací na www.jaktridit.cz.

Výročí svatby
Manželé Vlastimil a Helena Metelkovi ze Staré Paky oslavili
13. prosince 2012 diamantovou svatbu. Byli oddáni v Husitském
sboru v Nové Pace, kde si po 60-ti letech společného života vše
zopakovali. K jejich výročí promluvil a poblahopřál pan farář Československé církve husitské Mgr. Aleš Tomčík. S přáním pevného
zdraví a mnoha dalších společných let se touto cestou připojuje
i celá jejich rodina.

Zlatý kříž 3.Třídy pro pana Podzimka

V úterý 2.října jsem se zúčastnila malé slavnosti. Český červený
kříž v Porotním sále v Jičíně uděloval vyznamenání dárcům krve.
Jedním z vyznamenaných byl i Staropačák pan Vladimír Podzimek. Ten si odnesl Zlatý kříž 3. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů. Ale již teď má na kontě další odběry a úspěšně kráčí k dalšímu
ocenění - Zlatý kříž 2. třídy, který se uděluje za 120 odběrů.
Všem dárcům mimo jiné poděkovala ředitelka jičínské nemocnice
Ing. Dana Kracíková. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často
i záchranu života je projevem humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví,
ale celé naší společnosti.
Panu Podzimkovi patří velký dík za to, že svým dárcovstvím
pomohl mnoha lidem. Vím, že mezi námi chodí dárců mnohem
víc. A mladí a zdraví občané mohou brát takové ocenění jako
vzor vhodný k následování. Nikdo nevíme, kdy budeme „krevní“
pomoc potřebovat!
H. Hylmarová

Poděkování
Chtěla bych poděkovat zastupitelstvu obce v čele s paní starostkou za to, že finančně příspívá za umístění mého tatínka pana
Šepse v Ústavu sociálních služeb v Nové Pace.
V. Janatová

Vítání občánků
V sobotu 27. 10. 2012 byli letos podruhé přivítáni noví občánci
ve Staré Pace. Do zcela zaplněné zasedací síně obecního úřadu
přišly svým malinkým budoucím kamarádům zazpívat děti z místní
MŠ, vřelým slovem a úsměvem všechny vítal místostarosta Josef
Dlabola. Popřejme všem hodně zdraví a štěstí!

Na fotografii zleva: Šimon Ulvr, Lucie Machková,
Jakub Lacina, Sofie Šustová a Helena Václavíková.
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Posezení pro seniory
Každý rok v předvánočním čase připravuje obecní úřad slavnostní
setkání seniorů. Stejně tomu bylo i 11. prosince, kdy do zasedací místnosti před 14. hodinou přišly natěšené děti ze 3. třídy,
které s paní učitelkou připravily kulturní vystoupení. Nutno
připomenout, že stejná akce se vždy také uskuteční i na Brdě,
kam jsou zváni senioři z Brda a z Krsmole. Místostarosta Josef
Dlabola přítomné přivítal přípitkem, popřál všem hodně zdraví,
štěstí a vánoční pohody. V letošním roce se sešel rekordní počet
senoirů, kteří si přišli popovídat, zazpívat si i zatancovat. K tanci
a poslechu hráli harmonikáři s doprovodem klarinetu a houslí.
Při kávě, vínu a cukroví odpoledne rychle uteklo, tak zase příště
nashledanou.
H. Hylmarová

Senioři novopacka na tajném výletě
Ve středu 26. září 2012 se uskutečnil již třetí tajný výlet v tomto
kalendářním roce. Nezůstal nic dlužen úrovni všech předcházejících. Konal se za nádherného, slunečného počasí a byl v režii
Ing. Bareše. Vyjeli jsme směrem na Studenec. Dozvěděli jsme se,
že tato obec je Vesnicí Libereckého kraje pro rok 2012. Pokračovali jsme přes Vrchlabí na Špindlerův Mlýn. Cestou byl překrásný výhled na stráně se zbarvujícími se stromy a keři s barvami
podzimu. Jeli jsme kolem bývalé chaty Velvety, kde někteří z nás
trávili víkendy a dovolené a děti lyžařské výcviky.
Potom jsme absolvovali okružní jízdu Špindlerovým Mlýnem.
Minuli jsme Labskou přehradu (asi 40 ha) vybudovanou pro zachycování vody zejména při jarním tání sněhu, podívali se z dáli
na Kozí hřbety. Projeli jsme sídlištěm Bedřichov, kolem hotelu
Harmony, který byl původně vybudován pro vojáky s vybaveným
podzemím. Dojeli jsme k 1400 m dlouhé bobové dráze, kde k naší
lítosti zrovna nikdo tuto adrenalinovou aktivitu neprovozoval.
Pokračovali jsme centrem města do Svatého Petra. Viděli jsme
sportovní areál, lanovku na Pláně, červenou sjezdovku. Nacházeli
jsme se ve výši 800 m n. m. obklopeni upravenými domky, hotely,
ale i dětskou ozdravovnou a výhledem na Medvědín. Cestou Sedmidolím jsme se dozvěděli, že zde byl zastřelen poslední medvěd
na naší, české straně Krkonoš.
Pokračující cesta již byla v pásmu klečí a kosodřevin. Dojeli jsme
na Špindlerovku (1200 m n. m.), kde byla naše první zastávka. Došli jsme na Slezské sedlo a odtud jsme absolvovali asi hodinovou
procházku přes část polského území zpět ke Špindlerově boudě.
Odtud jsme viděli i zbytky vyhořelé Petrovy boudy.
Pak jsme se vraceli do Vrchlabí. Prohlédli jsme si městečko a v hotelu TTC na nás čekal příjemný personál a velmi chutný oběd.
Po polední přestávce jsme projeli obcí Mrklov, vesničkou nedaleko Žalýho, která má nejvyšší procento slunečního svitu v roce
ze všech krkonošských obcí. Při průjezdu Dolními Štěpanicemi
nám pan průvodce sdělil, že zde truhláři vyrobili první lyže u nás
na objednávku hraběte Harracha, který je chtěl pro své lesníky.
Pokračovali jsme Dolními Mísečkami, které vznikly v 17. století
jako dřevařská obec.
Dojeli jsme na Horní Mísečky. To bylo poslední zastavení našeho
autobusu. Odtud naprostá většina účastníků zájezdu jela místním
autobusem na Zlaté návrší k Vratově boudě a pak zpět na parkoviště. Domů jsme se vraceli trošku unaveni, ale spokojeni, i díky

našemu průvodci RNDr. Barešovi a řidiči panu Grundmannovi.
Výlet se opět vydařil.
V. J.
PODZIM (Anežka Urbanová)
Léto nám odešlo zadními vrátky,
nevadí - příští rok vrátí se zpátky.
Zimu tu přečkáme zpíváním, v tanci,
jen proto, že máme srandičky v ranci.
A co jsme všechno zažili,
kde jsme léto trávili?
V Jánkách rehabilitací, na žranici v Rokytnici.
Výletů byla fůra a vždy se nám vyhnula smůla,
i v té zlaté Praze bylo nám blaze.
Taky jsme zvolili všichni ty pravé,
určitě přežijem, bude vše drahé.
Všechno je jen na čas, to nám říká Nečasuvidíme, Kalousku, až půjdeme pro housku!
Dokud však budem zdraví a budeme mít přátele,
pak dopředu se ví, že nám bude vesele.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sportovní školička v mateřské škole
Děti naší mateřské školy se v podzimních měsících zúčastnily projektu Sportovní školička. Jednalo se o ucelený program sportovní
přípravy dětí, který probíhá v Královéhradeckém, Středočeském

a Libereckém kraji. Jednotlivé lekce probíhaly v dopoledních hodinách v tělocvičně základní školy pod vedením profesionálních
trenérů. Dětem nabízeli různorodé pohybové aktivity s velkým
množstvím atraktivních pomůcek. Děti, které se školičky účastnily,
se nemohly vždy další lekce dočkat a nadšeně svoje trenéry vítaly.
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Klub rodičů a dětí – pletení z papíru

Celý projekt se uskutečnil pod záštitou patrona fotbalového reprezentanta Jiřího Štajnera. Vedoucím trenérem projektu je pan
Josef Hloušek. Poděkování patří nejen jemu za perfektní přípravu,
ale i vedení základní školy, které poskytlo našim dětem zdarma
prostory tělocvičny.
L. Typltová, řed. MŠ

Seminář PILATES
V měsíci listopadu se pedagogický kolektiv naší mateřské školy
zúčastnil semináře paní Jany Staňkové s názvem Hravě a zdravě, ve
kterém jsme se seznámili s metodou pilates pro děti předškolního
věku. Uvítali jsme nové náměty na pohybové aktivity pro děti, protože jsme si vědomi nedostatků v tělesném vývoji dětí a vhodného
pohybu je třeba v mateřské škole zařazovat co nejvíce.
Paní Jana Staňková nás seznámila se spoustou námětů na cvičení
a novými pohybovými hrami pro děti. Její nápady při cvičení hojně
využíváme. Všichni doufáme, že se to postupně projeví na tělesném
rozvoji dětí naší mateřské školy.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

V rámci nového projektu naší mateřské školy uspořádali rodiče
společně s učitelkami akci „pletení.“ Nebylo to pletení ledajaké. Už
jste někdy slyšeli o pletení z papíru? V loňském roce jsme od jedné
z maminek dostaly čertovský košíček na bonbony a vánoční stromeček. Na náš dotaz, z čeho jsou vyrobeny, jsme slyšely odpověď
– z papíru. Tato technika nás velice zaujala, a tak jsme s maminkou,
paní Machovou, dohodly, že nás s touto technikou seznámí. Pozvaly
jsme maminky, babičky a známé a pustily jsme se do pletení z papíru
společně. Na vlastní kůži jsme se přesvědčily, že motání stejných
ruliček z papíru není až tak jednoduché. Paní Machová s námi měla
velikou trpělivost, radila a radila, pomáhala a pomáhala. Nakonec
se na stolech objevily zdařilé i zdařilejší stromečky. Moc děkujeme
za pěkně prožité odpoledne. Líbilo se dětem i nám.
učitelky ze Sluníčkové třídy

Moderní metoda cvičení PILATES v mateřské školce
Program „Hravě a zdravě“ jsem vytvořila především pro děti
předškolního věku. Nápad vznikl po mých osobních zkušenostech s dětmi v různých kolektivech a zařízeních, kdy jsem měla
možnost kriticky sledovat pohybovou přípravu dětí a zjistila jsem,
že zejména děti na prvním stupni základní školy mají špatnou
tělesnou kondici. Chybí zde zejména návaznost na pohybovou
přípravu dětí z mš. Ve školce se děti s pohybem převážně jen
seznamují, ale ve škole se v podstatě hned od začátku vyžadují
výkony. Na problém jsem nahlížela zároveň jako maminka i jako
cvičitelka. Nakonec mi přišlo nejlepší vytvořit seminář pro pedagogy, aby se mohly zúčastnit všechny děti, ne jen ty nějakým
způsobem vybrané.
Hlavní myšlenkou bylo dokázat, že se všemi dětmi lze zvládnout
obtížnější pohybovou aktivitu, na kterou sice nejsou zvyklé, ale
s kterou se budou muset chtě nechtě potýkat po nástupu do
školy. Obsahem semináře jsou možná nezvyklé kolektivní hry na
rychlejší adaptaci v novém prostředí, hry o vlastním rozhodování, hry s novými pojmy (virus, zdraví, atd…), ale hlavní tepnou
semináře je PILATES.
Když jsem před lety s metodou Pilates seznamovala rehabilitační
pracovníky v lázních, zjistila jsem, že je navštěvuje plno dospívajících s poměrně velkými zdravotními problémy. Už u dětí ve
školce můžeme pozorovat problémy, jako jsou špatné držení těla
a zničená chodidla, které potom v budoucnosti přinášejí závažné
bolesti a problémy s nucením do rehabilitace. Je proto vhodné
seznámit děti s takovým cvičením co nejdříve, využít toho, že se
pohybují s nadšením a rádi se učí novému hrou.
Pilates se zaměřuje na pružnost a ohebnost těla, ale zejména na
jeho zdravý přirozený vývoj. Důležitá je přesnost pohybů, ale ani
to není u dětí problém. Ze zkušenosti s vlastními dětmi vím, že
děti jsou schopné zvládnout téměř všechny cviky jako dospělí.

Stačí jen cvičení pro dospělé ozvláštnit nezvyklými cviky a povídáním tak, aby se dané pohyby staly pro děti přitažlivé, legrační
a chtěly si je samy hned vyzkoušet. Chce to jen dobrý nápad, děti
se přece rády opičí. Když je například chcete donutit ke skutečnému narovnání zad, zahrajte si s nimi hru na číšníky a uvidíte,
jak se budou krásně narovnaní producírovat na place imaginární
restaurace. Zaručeně zajistí zábavu i to, že nějaký cvik nezvládne
paní učitelka, ale děti ano, což není trik, ale skutečnost, protože
děti kvůli své fyziologii některé cviky zvládnou lépe než dospělí
(například cvik krab). Dlouhodobé opakování stále stejných
pohybů na určitou básničku není úplně vhodné. Děti potřebují
nové podněty a všestrannost. Když cvičení děti baví, nemají
prostor přemýšlet o svých chmurech, handicapech a mnohdy
ani nepoznají, že cvičí.
Jsem přesvědčena, že pedagogové v mateřské školce ve Staré
Pace, kteří se zájmem a vlastní aktivitou tento seminář absolvovali, jsou ti, kteří to „HRAVĚ“ zvládnou. Dosud jsem se nepotkala
s tak dobře fungujícím kolektivem, což je pro chuť učit se novému
velmi důležité. Velký dík tedy patří paní ředitelce Typltové, bez
níž by se seminář nemohl uskutečnit. Přeji celé školce mnoho
dobrých výsledků, potěšení s dětmi nejen při pohybových aktivitách a stále prima kolektiv.
Jana Staňková

Vánoční besídka
Opět nastal nejkrásnější čas v roce - advent a s tím spojené přípravy na vánoční besídku. Děti se na ni pilně připravovaly nacvičováním říkanek, vánočních scének, písní a koled. Celou školičku
provoněla vůně jehličí, zněly vánoční koledy, vyzdobené třídy
a šatny vytvářely nádherné kouzlo Vánoc.
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Na přání dětí byla besídka uspořádaná netradičně, společně pro
všechny třídy MŠ. Besídku zahájila paní ředitelka Typltová, která
všechny přivítala a navodila příjemnou slavnostní atmosféru.
Na úvod vystoupily děti z Beruškové třídy, a to pohádkou „Lesní
zvířátka se představují.“ Následovalo vystoupení dětí ze Sluníčkové třídy pásmem hraných vánočních koled. Třída Sedmikrásek uzavřela besídku vystoupením „Básně a písně se zimní tématikou.“
Za svou snahu byly všechny děti odměněny velikým potleskem.
Následovalo ochutnávání cukroví, které napekly maminky a babičky dětí.
Všem se odpoledne moc líbilo a ukončili jsme ho zpěvem vánočních koled u rozsvíceného stromku před MŠ.
Děkujeme všem rodičům a hostům za hojnou účast, maminkám
za upečené cukroví a již se těšíme na další společná posezení
v příštím roce.
Eva Zahradníková

ŠKOLA

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY

Na Liptově

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

v pátek 25. ledna 2013

v době od 12:00 do 18:00 hodin
K zápisu se dostaví děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2013
(§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění).
Dle tohoto zákona však mohou být zapsáni do 1. třídy i žáci, kteří věkovou
hranici šesti let dovrší až 30. června 2014 a mají pro zahájení školní docházky
fyzické i psychické předpoklady.

Děti přijdou k zápisu v doprovodu rodičů nebo jejich zástupců,
kteří s sebou přinesou rodný list dítěte.
Ve Staré Pace 7. ledna 2013
Mgr. Pavel Antoš v.r.
ředitel ZŠ

Ve skanzenu
V neděli 7. října 2012 se za velmi deštivého počasí vypravila osmičlenná skupina učitelů a žáků naší školy na pětidenní mezinárodní
setkání s partnerskými školami z Německa, Slovenska a Turecka,
které jsou zapojené do projektu Comenius. Toto setkání se uskutečnilo na Slovensku v Liptovském Hrádku.
První den pobytu se nám dostalo přijetí u primátora města Liptovský Hrádok, poté jsme navštívili místní muzeum a hrad. Další
den jsme se vypravili do Tater. Počasí nám přálo, při procházce
kolem Štrbského plesa jsme viděli nejvyšší štíty Vysokých Tater
v jejich plné kráse. Ve středu byl hlavním cílem našeho poznávání
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Liptova skanzen v Pribilině. Tady jsme se zúčastnili tří workshopů – pokoušeli jsme se paličkovat krajku, tancovat lidový tanec
a zhotovit z vlněného rouna drobný výrobek na památku. Ve
čtvrtek jsme podnikli výlet na Spiš a prohlédli jsme si majestátný
a rozlehlý Spišský hrad. Poslední zastávkou na našem putování po

Slovensku pak byla prohlídka starobylého města Levoča.
Náš společný projekt nazvaný Síla všech elementů – pro naši
společnou budoucnost, který je zaměřen na environmentální
výchovu, bude zakončen posledním setkáním žáků a učitelů
zúčastněných zemí ve Staré Pace v květnu 2013.
K.K.

Tradiční vánoční vystoupení školáků

Paky pod vedením Aleny Lelkové a Petry Lukavcové. Nasát vánoční atmosféru mohli přijít rodiče i 18. prosince do tělocvičny naší
školy, kde maratón vystoupení končil. Potlesk, který se rozléhal
při každé části programu celou tělocvičnou, si všichni účinkující
opravdu zasloužili.
V rámci každého vystoupení probíhala prodejní výstava vánočních
výrobků, které žáci naší školy sami vytvářeli pod vedením paní
učitelky Niny Rulfové.
Zuzana Oborníková
12. prosince všichni žáci se svými učiteli cestovali
do různých míst republiky, aby se vánočně naladili
i poučili. Všem se jejich cestování moc líbilo.

Adventní zájezd do podorlického
skanzenu v Krňovicích
Kouzelný duch Vánoc se k nám do Masarykovy základní školy
vkradl již na konci listopadu. Chodbami zněly koledy a vánoční
melodie. Všichni zkoušeli, připravovali, zdobili, aby bylo vše
v předvánočním čase přichystané. Výsledky svého snažení žáci
potom také předvedli.
Maraton vánočních vystoupení zahájili žáci 3.A a 3.B pod vedením paní učitelky Oborníkové a Bartošové již 10. a 11. prosince.
Potěšili tak babičky a dědečky na Brdě a ve Staré Pace.
14. prosince se k nim přidaly děti ze sboru a „dramaťáku“ paní
učitelky Kuželové a všichni vyrazili do Levínské Olešnice, kde se
sešlo početné publikum. Dětem byl odměnou veliký potlesk
a výborné občerstvení. Čas již téměř vánočí patřil sborům.
17. prosince si společně ve staropackém kostele zazpívali malí
i velcí zpěváci: dětský pěvecký sbor Masarykovy ZŠ pod vedením
paní učitelky Stuchlíkové (na klavír je doprovázela paní učitelka
Faltová), sboreček Zvoneček při MŠ ve Staré Pace pod vedením
p. uč. Trejbalové a Pilařové a smíšený pěvecký sbor Hlas z Nové

Vánoční vyrábění

V pondělí 3. prosince měli žáci naší školy možnost vyrobit si
pod vedením paní Boženy Machové z Jičína skleněnou bižuterii.
Vznikla spousta nádherných barevných náramků, náhrdelníků,
přívěsků na mobil a náušnic, které jistě potěšily pod vánočním
stromečkem nejednoho rodiče.
N. Rulfová

Staré lidové zvyky, tradice a obyčeje patří k adventnímu období
a neměli bychom dovolit, aby upadly v zapomnění. Proto se žáci
I. stupně naší školy spolu se svými učitelkami vydali na adventní
zájezd do podorlického skanzenu v Krňovicích.
V mrazivém, ale sluncem zalitém dni nás uvítaly dřevěné chaloupky,
slavnostně oblečené do třpytivě bílé krásy. Nestačili jsme se ani
rozhlédnout a už jsme byli příjemnými průvodci uvedeni do veliké,
stylově zařízené a krbem krásně vyhřáté světnice. Zde jsme se dozvěděli plno zajímavostí o výrobě skleněných korálků a vánočních
ozdob. Každý také zkusil šikovnost svých rukou a zhotovil si vánoční
ozdobu z drátku a korálků tak, jak se to dělávalo dříve.
Studený vítr nás neodradil od procházky, při které jsme nahlédli do
adventně vyzdobených obydlí našich předků. Navštívili jsme mlýn,
školu a kovárnu. Dozvěděli jsme se, jaké zvyky, tradice a obyčeje
lidé dříve dodržovali a čemu věřili. Proč krájeli jablíčko, lili olovo,
pouštěli lodičky z ořechových skořápek a připravovali různé vánoční
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pokrmy. Chvílemi nám výklad paní průvodkyně připomínal pohádku, hlavně když jsme poslouchali o Mikuláši, čertech, Barborách,
Luciích a jiných postavách patřících k adventu.
Z vyprávění jsme pochopili, že přestože Vánoce slavili lidé dříve
daleko skromněji, v ničem to neubíralo na jejich kouzlu a kráse.
J. Bartošová

Exkurze do Národního technického muzea

V předvánočním čase dne 12. 12. 2012 jsme se vypravili s žáky
osmé a deváté třídy do Prahy navštívit nově zrekonstruované
Národní technické muzeum. Těšili jsme se na cestu vlakem a na
občerstvení, ale prohlídka historických vozidel, aeroplánů a létajících balónů nás také nadchla. Se zájmem jsme si prohlédli i nové
expozice historie tiskařství, astronomie a modely významných
staveb v České republice. Pěkné zážitky umocnila návštěva vánočních trhů na Staroměstském náměstí.
Jana Kuželová

Exkurze do Turnova
Také šesťáci a sedmáci se vydali vánočně naladit, a to do turnovského muzea. Zde jsme si prohlédli nejen výstavu betlémů,
ale i stálou expozici geologie Českého ráje, historie Turnovska
a šperkařství, které má zde dlouhou tradici. Po procházce
vyzdobeným městem a zastávce na vánočních trzích jsme se
vydali opět po romantické železniční trati podél Jizery nazpátek
do Staré Paky.
J. Krausová

KNIHOVNA
V knihovně pravidelně každé první pondělí v měsíci probíhají
povídání s Miluškou Rosenbaumovou na různá témata, která se
týkají dětí, rodiny, přírody... Několikrát jsme se zde také sešly při
šití panenek. Začátkem listopadu přivezla Miluška na prodej ručně

vyrobené panenky. Návštěvníci si mohli zakoupit panenky pro
děti od nejútlejšího věku. Všechny panenky jsou ušité z přírodního materiálu (vlny, hedvábí, bavlny, mohéru, ovčí vlny) a svojí
měkkostí se stávají příznivé pro jemné vnímání dítěte.

Spisovatelka v knihovně

ovány děje některých jejích knih. Nepíše jen historické romány,
ale také romány ze současnosti.
Spisovatelčino povídání bylo moc zajímavé, společně jsme si při
čaji a závinu povídali hodně dlouho. Paní Körnerová nám prozradila, že na příští rok chystá dvě knihy. A to nás moc potěšila, protože
ona sama patří k nejčtenějším českým autorkám v knihovnách.
Budeme se tedy těšit, co pro nás, milovníky četby, připraví.

V úterý 20. listopadu přivítala knihovna vzácnou návštěvu. Na
besedu se čtenáři sem přijela spisovatelka Hana Marie Körnerová, která bydlí v Hřídelci. Návštěvníkům velice poutavě vyprávěla
o svém životě před spisovatelskou dráhou i o tom, jak píše dnes.
Vyznala se z lásky ke Francii, hlavně k její historii, kam jsou situ-

Pletení z pedigu
Na konci listopadu se v knihovně sešly šikovné ženy, aby se
naučily plést košíky z pedigu. Na obrázku to vypadalo velice
složitě, ale při bližším seznámení se s materiálem a postupem
prací jsme zjistily, že je to vlastně docela snadné. Lektorka Lenka
z Hradce Králové nás postupně provedla úskalími práce s tímto
materiálem. Naučila nás vytvořit si osnovu košíku, vybraly jsme
si, jakou velikost košíku zvládneme, a pak jsme proplétaly a proplétaly a proplétaly… Nejsložitější bylo uzavření košíku, to jsme
se trošku zapotily, ale vše jsme zvládly a posuďte sami, že se
nám to docela podařilo. Nezbývá nám, než se těšit na jaro, kdy
se před Velikonoci chceme naučit složitější vyplétání a určitě pro
nás Lenka bude mít nové nápady.
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Spirála
V první adventní neděli jsme doma zapálili první svíčku na adventním věnci. Hned v pondělí 3. prosince jsme se k adventu
vrátili a pro příznivce vánoční atmosféry a duchovního rozjímání
jsme pro návštěvníky knihovny připravili vánoční SPIRÁLU. Tento
„obřad“ proběhl již vloni a setkal se s velkým ohlasem. Je to vlast-

ně takové putování s andílkem a se svíčkami pro malé děti. Vše
doprovází zpěv. Na zemi je vyznačena spirála z chvojí, ve spirále
jsou vynechána místa, kam dítě vloží za doprovodu anděla svíčku
s jablíčkem. Když všechny děti svíčku rozsvítí, postupně andílek
zase všem dětem jejich svíčky vrátí a spirála opět zhasne. Tento
rituál má vést k uklidnění člověka v předvánoční době a uvědomění si sama sebe.

Prodejní výstava výrobků klientů sdružení Život bez bariér
V knihovně jsme zavedli tradici, že každý rok hned začátkem prosince pozveme obyvatele Staré Paky a okolí na prodejní výstavu.
Prodávají se zde výrobky, které vytvářejí klienti ve stacionáři sdružení Život bez bariér. Všichni tu mohou zakoupit nápadité a hlavně
originální výrobky, které jinde nenajdete. Spousta z nás se tak

může „zásobit“ drobnostmi pod stromeček. Všechny obdarované dárečky potěší a za získané peníze stacionář může nakoupit
materiál na nové tvoření. Letošní rok byl stejně úspěšný jako ten
loňský, kdo přišel, ten nelitoval.

DOVOLTE MI POPŘÁT VŠEM ČTENÁŘŮM I NÁVŠTĚVNÍKŮM ŠŤASTNÝ CELÝ ROK 2013 A BUDU
SE TĚŠIT, ŽE SE SPOLEČNĚ NA NĚKTERÝCH AKCÍCH V KNIHOVNĚ SETKÁME.
H. Hylmarová

ROŠKOPOV
Rozloučení s rokem 2012 v Roškopově
Bylo velkolepé. Někdo jej trávil doma u televize, někteří se sešli se
známými. Snad každý si letos odpálil nějakou tu rachejtli a po půlnoci se nad Roškopovem objevil nádherný koncert ohňostrojů.
Všem spoluobyvatelům naší vesničky přeji do nového roku 2013
hodně zdraví, lásky, štěstí, pohody a vše jen dobré.
--------Poohlédnutí zpět do roku 2012.
V listopadu se konal tradiční Country bál spojený s vepřovými
hody. Při hudbě kapely Kocábka z Horní Kalné se tančilo i hodovalo. Během večera proběhly netradiční soutěže a o půlnoci
nesměla chybět dražba. Vydražena byla autodráha, uzená prasečí hlava nebo bedýnka s ovocem. Na tento bál přišlo kolem
100 platících hostů.
--------V prosinci uspořádala Katka Krejčová za přispění všech organizací
- TJ Sokol, AVZO a SDH Roškopov - Mikulášskou zábavu pro děti.
Než přišli čerti, děti si vyráběly různá přáníčka, slepovaly papírové
řetězy, zdobily perníčky. Poté se najednou otevřely dveře a místo
slibovaných čertů se objevilo loutkové divadlo. Pan vypravěč se
značným zápalem vyprávěl pohádku o Honzovi z Roškopova, jak
šel do světa zachránit princeznu. Dětem se divadlo líbilo.
Nastal podvečer a kde se vzali, tu se vzali, „přiletěli“ čerti. Vzali
s sebou i krásného anděla a Mikuláše. Jelikož máme ve vesnici

skoro samé hodné děti, nikoho si čerti do pekla neodnesli a za
krásné písničky a básničky rozdal anděl balíčky s dobrotami.
--------Další akcí v prosinci byla opět tradiční výroční valná hromada
SDH Roškopov.
Úvodem všechny přítomné přivítal starosta sboru Pavel Červený.
Mezi hosty uvítal paní starostku OÚ Stará Paka Věru Hlostovou,
náměstka starosty SH okresu Jičín pana Josefa Petra a velitele
okrsku Stará Paka a člena rady velitelů okresu Jičín pana Karla
Raila. Paní Zuzánková obeznámila všechny s programem VVH
a poprosila členy o jeho schválení.
Poté přečetl pan Červený rozsáhlou zprávu o činnosti sboru v roce
2012, paní Jaklová naposledy provedla výčet financí, paní Hradecká ho za revizní komisi odsouhlasila a velitel sboru Jaromír Tomeš
všechny přítomné seznámil se stavem hasičské techniky.
Dále byl navrhnut plán práce na rok 2013 a návrh na doplnění
výboru o novou hospodářku Janu Šafářovou.
Poté proběhla diskuse, kde vystoupila paní starostka, poděkovala
členům za rozsáhlou činnost sboru a všem popřála do nového
roku 2013.
Dále se diskuse zúčastnil pan Petr, který uvedl čísla škod při požárech v roce 2012, seznámil členy s termíny soutěží v požárním
sportu a s termíny různých školení.
Poté se do diskuse připojil pan Rail a hovořil o tom, jak se zacho-
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vat při požáru „solárních“ elektráren.
Pan Červený přispěl výčtem cen pojištění v Hasičské vzájemné
pojišťovně.
Dalším bodem bylo předávání nových členských průkazů a různých ocenění:
• nová členka sboru - Laděna Michalová
• medaile za 10 let členství v SDH - Petr Ježek
• medaile za 20 let členství v SDH - Pavel Červený, Radek
Michalík st., Jindřiška Michalíková
• medaile za 40 let členství v SDH - Věra Tomešová
• Čestné uznání OSH - Radek Stuchlík, Petra Linhartová
• Za příkladnou práci OSH - Jaroslava Kadavá
• Za zásluhy OSH - Petr Tošovský, Dagmar Wieserová,
Karel Zuzánek
• Čestné uznání KSH - Miloslava Podzimková
• medaile za mimořádné zásluhy - ústředí - Jaroslav Metelka
Životní jubilea
• 20. narozeniny - Jiří Červený, Tomáš Solnička a Luděk
Urban ml.
• 30. narozeniny - Tomáš Horáček, Radka Suchardová,
Petra Tomešová a Gabča Wieserová
• 40. narozeniny - Pavlína Sklenářová st.
• 50. narozeniny - Jiří Sucharda ml.
• 55. narozeniny - Jaroslava Kadavá
• 60. narozeniny - Irena Suchardová
• 85. narozeniny - Ladislav Tůma
Dále proběhlo schválení plánu práce na rok 2013, schválení návrhu na doplnění výboru a schválení usnesení z této VVH.
Poté již následovala večeře, kterou připravily Lenka Fejfarová,
Jaroslava Kadavá a Miloslava Podzimková.
Shlédli jsme video z akcí konaných sborem v roce 2012 a po závěru probíhala volná zábava za hudby pánů Fejfara a Válka.
Nesmím zapomenout na pány Zdeňka Hradeckého st. a Zdeňka
Kadavého, kteří se ujali celovečerní obsluhy.
--------Komu se mezi svátky nechtělo sedět doma, mohl se zúčastnit
ve čtvrtek 27. prosince turnaje v šipkách, který uspořádal Petr
Tošovský v hospůdce Na lajně ve Staré Pace. Zahrát si přišlo
10 soutěžících.

Další tradiční „masovou“ akcí je Předsilvestrovský pochod. Sraz
byl v 9.30 u kulturního domu - některé zmátlo, že je na plakátě
napsáno u sokolovny a šli do Staré Paky k Sokolovně. Vzápětí
pochopili,že tam nikdo není, a vrátili se zpět do Roškopova.
Po staré cestě se všichni vydali směrem na Staropacké hory. Trochu jsme si pochodili v lese, šli jsme se podívat na zbytky letadla
a Podlevínem došli do Nové Paky, kde byl sraz v Ježkově statku.
Pan Petr Krejčí zamluvil celé patro a případný odvoz v podvečerních hodinách domů.
Pochodu se zúčastnilo cca 12 dětí a 30 dospělých.
31. prosince uspořádal TJ Sokol - oddíl stolního tenisu - Silvestrovský turnaj.
Ve dvouhře v kategorii žen a mládeže všechny ženy porazil Ondra Zuzánek. Na dalších místech se umístily Adélka Krejčová,
Hanka Krejčová, Káťa Krejčová, Andrea Zuzánková a Jindřiška
Michalíková.
V kategorii mužů se ve dvouhře umístili
• 1. Petr Krejčí ml.
• 2. Josef Krejčí
• 3. Petr Krejčí st.
a dále Ondra Kočandrle, Jirka Stuchlík, Pavel Červený, Luděk
Sochor, Karel Zuzánek, Kuba Kulhánek a Pavel Krejčí.
--------Skončil rok 2012 a začal rok s číslem 13. Doufejme, že bude pro
nás všechny jen dobrý a šťastný.
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podílejí na akcích spojených
nejen s kulturním životem v Roškopově, patří veliké poděkování.
Zuzánková Andrea
--------Pozvánka
SDH Roškopov zve všechny své příznivce na tradiční Hasičský
ples, konaný 12. ledna v Kulturním domě v Roškopově.
Pozvánka
TJ Sokol a AVZO Roškopov zve všechny na svůj ples 23. února
a na 24. února již tradičně na dětské maškarní odpoledne, také
do Kulturního domu v Roškopově.

SPORT
Vánoční turnaj
Již tradičně se sportovní nadšenci v ranních hodinách scházejí
25. prosince v tělocvičně ZŠ Stará Paka, aby změřili své síly na
„Vánočním turnaji“ neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu.
Nejinak tomu bylo i letos. Celkem 17 hráčů se utkalo o čest, celkové pořadí a hodnotné ceny. K vidění bylo mnoho vyrovnaných
zápasů, včetně nových dosud nepojmenovaných úderů a směrů,
kam se zcela určitě bude v budoucnosti stolní tenis ubírat.
Celkové pořadí:
1. Knap Jiří
2. Zemánek Jiří
3. Knap Jan
4. Palm
5. Nožička
6. Čech M.

7. Tomeš M.
8. Petr
9. Zlatník J.
10. Zlatník Jar.
11. Vydra
12. Tomeš O.

13. Pakosta
14. Dlabola
15. Hruška
16. Čechová
17. Čech J.

Vánoční turnaj měl i svoji „oddílovou“ část. To se o prvenství
v turnaji utkali všichni členové oddílu stolního tenisu. Vítězem
se tentokrát stal Petr Dlabola.

Za hezké sportovní úterý děkujeme všem zúčastněným, sponzorům, vedení školy ZŠ Stará Paka a obce Stará Paka.
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Fotbalový poločas
Příznivcům fotbalového míče ve Staré Pace nastala zimní přestávka. Přišel čas zhodnocení první poloviny soutěží 2012/2013.
Odborné posouzení výkonů jednotlivých mužstev náleží jejich
trenérům a vedoucím. Níže přinášíme tabulky jednotlivých
soutěží. Můžeme konstatovat, že příjemným překvapením pro
všechny příznivce staropackého fotbalu je nejen vedoucí místo
„A“ mužstva v krajské 1.B třídě, ale o větší překvapení se postaralo
„B“ mužstvo mužů v okresní soutěži Jičínska, kde obsazuje druhé
místo ve společnosti silných rezerv Valdic a Miletína a není bez
šancí se probojovat do okresního přeboru, pokud bude předvádět

takové výkony, jako byly ty podzimní. Jen krátce se vrátíme k „A“
mužstvu. Nejlepšími střelci podzimu se stali Krejčí – 8 branek
a Kuchta – 5 branek. O další branky se pak podělilo dalších 8 hráčů. Je zajímavostí, že v mužstvu se během 13-ti utkání vystřídalo
celkem 25 hráčů, což na tuto soutěž je vcelku hodně. Avšak své
ovoce to přineslo a výsledkem je slibné první místo v tabulce.
Umístění našich spojených mládežnických mužstev s 1.FK Nová
Paka jsou převážně ve druhých polovinách tabulek. Věříme, že
v jarní části soutěží se alespoň některým podaří svá umístění
vylepšit. Níže uvedené tabulky jsou i pozvánkou pro fotbalové
příznivce fotbalu ve Staré Pace na jaro 2013.
Za TJ Sokol Stará Paka - Jiří Knap st.

KONEČNÉ TABULKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2012/2013
„A“ tým
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Stará Paka
Bílá Třemešná
Nové Město n.M.
Kopidlno
Miletín
Hostinné
Jičín
Sobotka
Libáň
Mostek
Žacléř
Mladé Buky
Rudník
Janské Lázně

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tým
Valdice B
Stará Paka B
Miletín B
Libuň
Robousy B
Podhradí B
Železnice B
Žeretice
Libáň B
Dětenice
Chomutice B

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Starší žáci
V
9
7
7
7
6
6
6
6
5
4
3
3
3
3

R
1
3
2
2
4
4
1
1
3
1
3
3
2
2

P
3
3
4
4
3
3
6
6
5
8
7
7
8
8

Skóre
27:19
31:17
37:17
33:17
28:16
28:34
26:20
20:31
30:28
24:35
24:26
19:31
22:40
15:33

Body
28
24
23
23
22
22
19
19
18
13
12
12
11
11

V
7
7
7
5
5
5
4
4
3
2
0

R P
2 1
1 2
0 3
1 4
1 4
1 4
3 3
1 5
1 6
1 7
0 10

Skóre
26:17
31:14
34:19
24:10
22:24
24:30
20:15
26:28
15:19
14:24
9:35

Body
23
22
21
16
16
16
15
13
10
7
0

„B“ tým
Z
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

Tým
Vrchlabí
Chlumec/RMSK Cidlina
Bystřian Kunčice
Červený Kostelec
Hořice
FK Náchod
Solnice
MFK Trutnov
Nová Paka/Stará Paka
Třebechovice
Jaroměř
Dobruška
Žacléř
Volanov

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

Z
13
13
13
12
12
13
13
13

V
10
10
10
7
4
4
2
0

R P
1 2
0 3
0 3
1 4
1 7
1 8
2 9
2 11

Skóre
48:18
65:22
36:14
35:18
27:29
19:39
22:57
13:68

Body
31
30
30
22
13
13
8
2

R P
2 1
2 3
2 4
1 8
4 12
3 13
2 14

Skóre
90:17
69:20
59:34
48:48
26:67
24:81
20:69

Body
47
41
38
28
10
9
8

R P
1 1
4 3
3 7
3 7
2 10
3 10
0 17

Skóre
94:11
50:18
36:22
34:31
30:46
27:44
7:106

Body
49
37
27
27
20
18
3

Mladší žáci
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Tým
Jičín
FKM Javorka
Vrchlabí
Nová Paka/Stará Paka
Hořice
Hostinné
Trutnov/Mladé Buky

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Tým
Jičín
Hořice
FKM Javorka
Trutnov/Mladé Buky
Nová Paka/Stará Paka
Vrchlabí
Hostinné

Z
18
18
18
18
18
18
18

V
15
13
12
9
2
2
2

Starší Přípravka
Z
18
18
18
18
18
18
18

V
16
11
8
8
6
5
1

Mladší přípravka

Dorost
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Tým
Hořice
Jaroměř
Rudník
Skřivany
Vrchlabí
Nová Paka/Stará Paka
Hostinné
FKM Javorka

V
11
10
10
10
8
7
6
4
4
3
3
3
1
1

R P
0 2
2 1
1 2
0 3
1 4
2 4
2 5
2 7
1 8
3 7
2 8
1 9
2 10
1 11

Skóre
55:25
79:27
50:18
66:24
42:23
46:34
39:28
31:46
27:45
23:50
36:47
41:56
14:62
23:87

Body
33
32
31
30
25
23
20
14
13
12
11
10
5
4

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tým
Robousy
Chomutice
Milíčeves
Kopidlno
Nová Paka/Stará Paka A
Hořice/Bříšťany A
Nová Paka/Stará Paka B
Libáň
Hořice/Bříšťany B
Podhradí

Z

V

VP PP

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
14
13
10
8
8
7
5
2
0

1
1
0
1
1
1
0
1
0
0

0
0
1
0
1
1
1
2
0
0

P

Skóre

B.

0
3
4
7
8
8
10
10
16
18

140:24
105:37
125:44
90:46
116:53
85:53
58:91
83:74
17:187
21:231

53
44
40
32
27
27
22
19
6
0
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