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14. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 14. 2. 2013 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka

USNESENÍ Z 14. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 14. veřejného zasedání ZO, rozšířený o body: 
 - výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará Paka 

za rok 2012 + schválení účetní závěrky za rok 2012
 - výsledek hospodaření Mateřské školy Stará Paka za rok 

2012 + schválení účetní závěrky za rok 2012, tyto body budou
zařazeny za bod 18. 

 - rozšíření bodu 10) o schválení účetní závěrky za rok 2012 
Obce Stará Paka 

 - rozšíření bodu různé:
 e) OREDO – zrušení autobusového spoje,
 f) kontrola z OSSZ Jičín
2) Ověřovatele zápisu z 14. veř. zasedání pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Hana Hylmarová a pan 

Mgr. Pavel Antoš.
4) Prodej pozemku v k. ú. Brdo PK p. č. 670/1 o výměře 

6 314 m2, ostatní komunikace, část o výměře cca 70 m2 za 
odhadní cenu manželům Miroslavu a Lence Vondrovým.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2013

5) Směnu pozemku Obce Stará Paka parc. č. 295/46 o výměře 
203 m2 v k. ú. Karlov u Roškopova za pozemek parc. č. 566/2 
o výměře 195 m2 v k. ú. Karlov u Roškopova pana Václava 
Stýbla bez fi nančního vyrovnání. 
Zodpovídá: starosta Termín: 28. 2. 2013

6) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VČP Net, s.r.o., o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením 
za úhradu 200,- Kč za každý započatý metr, budoucího po-
vinného pozemku zatí ženého plynovým zařízením.
Zodpovídá: starosta Termín: 28. 2. 2013

7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce a.s. o uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene pro zhotovení vkladu do 
KN pro vrchní vedení VN za úhradu 10 400,-Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 28. 2. 2013

8) Kupní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a AUTO SAS s.r.o., Solnice na 
koupi vozidla Multi car M27 Carrier za 1 399 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 28. 2. 2013

9) Havarijní pojištění vozidla Multi car M27 Carrier u pojišťovny 
Allianz.
Zodpovídá: starosta Termín:18. 2. 2013

10) Dlouhodobý výhled obce Stará Paka na roky 2014 – 2016.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně

11) Návrh na úpravu rozpočtu Obce Stará Paka č. 1.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní Termín: průběžně

12) Výsledek hospodaření Obce Stará Paka za rok 2012 a účetní 
závěrku Obce Stará Paka za rok 2012.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní Termín: průběžně

13) Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2013.
Zodpovídá: ZO, hl. účetní  Termín: průběžně

14) Úpravu pravidel pro poskytování neinvesti čního transferu 
z rozpočtu Obce Stará Paka.
Zodpovídá: ZO  Termín: průběžně

15) Neinvesti ční transfer na rok 2013 spol. organizacím a spolkům 
takto:

 -Římskokatolická farnost N. Paka 25 000,-Kč
 -Jezd. a kyn. sdružení St. Paka 10 000,-Kč
 -Život bez bariér, N. Paka - kom. pomůcky 4 500,-Kč
 -Život bez bariér, N. Paka - přísp. na 1 uživatele ze S. Paky
  5 000,-Kč
 -SDH Roškopov 4 000,-Kč
 -SDH Ústí  5 000,-Kč
 -TJ Sokol St. Paka 120 000,-Kč
 -Český svaz včelařů 5 000,-Kč

 -AVZO Roškopov 5 000,-Kč
 -Sokol Roškopov 10 000,-Kč
 -Open Art N. Paka - letní dílny 10 000,-Kč
 -Open Art N. Paka – soch. sympozium 5 000,-Kč
 -TJ Sokol Ústí  10 000,-Kč
 -Sportem proti  bariérám Čes. ráj - soc. služby 10 000,-Kč
 -Sportem proti  bariérám Čes. ráj - turnaje 10 000,-Kč
 -Svaz důchodců 10 000,-Kč 
 -SDH St. Paka 10 000,-Kč
 -Čes. kynol. svaz 10 000,-Kč
 -SDH Brdo 5 000,-Kč

Zodpovídá: ZO, účetní Termín: 31. 3. 2013
16) Žádosti  o změnu ÚP při tvorbě nového územního plánu obce 

Stará Paka - viz příloha č. 1.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodleně

17) Výměnu oken v Mateřské škole a Obecním úřadě ve Staré 
Pace a pověření starostky a poptání 3 fi rem na podání na-
bídky: PFT Jičín, OKAY Plast Sobotka, Vekra Stará Paka
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2013

18) Zbezprašnění komunikace - cesta K lomu a poptání 3 fi rem 
na podání nabídky: Silnice Jičín a.s., Obis spol. s.r.o., Nová 
Paka, Nadoz s.r.o., Kumburský Újezd
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2013

19) Oprava chodníku v ulici Sokolská fi rmou Nadoz s.r.o., Kum-
burský Újezd.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2013

20) Výsledek hospodaření Masarykovy základní školy Stará Paka 
za rok 2012 a účetní závěrku Masarykovy základní školy Stará 
Paka za rok 2012.
Zodpovídá: ředitel ZŠ Termín: průběžně

21) Výsledek hospodaření Mateřské školy Stará Paka za rok 2012 
a účetní závěrku Mateřské školy Stará Paka za rok 2012.
Zodpovídá: ředitelka MŠ Termín: průběžně

22) Údržbu zeleně na Československém hřbitově ve Staré Pace.
Zodpovídá: ZO Termín: průběžně

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 13. veřejného zasedání Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 12. 2012.
3) Plnění rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka za rok 2012.
4) Dílčí vyhodnocení koncepce rozvoje Masarykovy ZŠ ve St.  Pace.
5) Informaci o volbě prezidenta České republiky.
6) Nový účet obce Stará Paka u ČNB.
7) Informace o průjezdu obcí Stará Paka Rally historických 

vozidel ve dnech 23. 5. - 25. 5. 2013
8) Informaci o zrušení autobusového spoje.
9) Výsledek kontroly OSSZ ze dne 12. 2. 2013.
10) Informaci p. místostarosty o zamýšlené úpravě zeleně v ob-

ci Stará Paka, ul. Revoluční v rámci dotace z Lázeňského
mikroregionu.

11) Připomínku p. Ing. P. Červeného k opravě dlaždic před
OÚ Stará Paka.

12) Připomínku p. Mgr. P. Antoše k nutnosti  opravy vpustí  na 
komunikacích v obci.

13) Pozvánku p. L. Frýby na valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka 
dne 18. 2. 2013.
Usnesení schváleno 6 přítomnými členy ZO Stará Paka.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Volby presidenta ČR
 - výsledky I. a II. kola voleb

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 5 Brdo - Krsmol
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo

Počet zapsaných voličů: 155 %
Počet vydaných obálek: 112 72,26
Počet odevzdaných obálek 112 72,26
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 112 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 9 8,03
2. Ing. Jan Fischer, CSc. 20 17,85
3. Ing. Jana Bobošíková 4 3,57
4. Taťana Fischerová 7 6,25
5. MUDr. Přemysl Sobotka 2 1,78
6. Ing. Miloš Zeman 14 12,50
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 16 14,28
8. Jiří Dienstbier 14 12,50
9. Karel Schwarzenberg 26 23,21

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 5 Brdo - Krsmol
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo

Počet zapsaných voličů: 157 %
Počet vydaných obálek: 95 60,51
Počet odevzdaných obálek 95 60,51
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 95 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 49 51,57
9. Karel Schwarzenberg 46 48,42

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 4 Ústí 
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo.

Počet zapsaných voličů: 128 %
Počet vydaných obálek: 78 60,94
Počet odevzdaných obálek 78 60,94
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 78 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 5 6,41
2. Ing. Jan Fischer, CSc. 6 7,69
3. Ing. Jana Bobošíková 1 1,28
4. Taťana Fischerová 2 2,56
5. MUDr. Přemysl Sobotka 5 6,41
6. Ing. Miloš Zeman 16 20,51
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 13 16,66
8. Jiří Dienstbier 24 30,76
9. Karel Schwarzenberg 6 7,69

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 4 Ústí 
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo.

Počet zapsaných voličů: 128 %
Počet vydaných obálek: 68 53,13
Počet odevzdaných obálek 68 53,13
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 68 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 41 60,29
9. Karel Schwarzenberg 27 39,70

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 3 Roškopov - Karlov 
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo

Počet zapsaných voličů: 178 %
Počet vydaných obálek: 117 65,73
Počet odevzdaných obálek 117 65,73
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 117 100,00

 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDR. Zuzana Roithová, MBA 8 6,83
2. Ing. Jan Fischer, CSc. 23 19,65
3. Ing. Jana Bobošíková 2 1,70
4. Taťana Fischerová 7 5,98
5. MUDr. Přemysl Sobotka 4 3,41
6. Ing. Miloš Zeman 20 17,09
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 10 8,54
8. Jiří Dienstbier 20 17,09
9. Karel Schwarzenberg 23 19,65

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 3 Roškopov - Karlov 
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo

Počet zapsaných voličů: 178 %
Počet vydaných obálek: 108 60,67
Počet odevzdaných obálek 108 60,67
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 105 97,22
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 56 53,33
9. Karel Schwarzenberg 49 46,66

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 1 Stará Paka
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo

Počet zapsaných voličů: 680 %
Počet vydaných obálek: 417 61,32
Počet odevzdaných obálek 417 61,32
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 417 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 24 5,75
2. ng. Jan Fischer, CSc. 99 23,74
3. Ing. Jana Bobošíková 14 3,35
4. Taťana Fischerová 14 3,35
5. MUDr. Přemysl Sobotka 15 3,59
6. Ing. Miloš Zeman 67 16,06
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 44 10,55
8. Jiří Dienstbier 81 19,42
9. Karel Schwarzenberg 59 14,14

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 1 Stará Paka 
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo

Počet zapsaných voličů: 687 %
Počet vydaných obálek: 370 53,86
Počet odevzdaných obálek 370 53,86
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 367 99,19
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 203 55,31
9. Karel Schwarzenberg 164 44,68

Volba prezidenta ČR - okrsek č. 2 Stará Paka
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo

Počet zapsaných voličů: 487 %
Počet vydaných obálek: 339 69,61
Počet odevzdaných obálek 339 69,61
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 339 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 24 7,07
2. Ing. Jan Fischer, CSc. 56 16,51
3. Ing. Jana Bobošíková 15 4,42
4. Taťana Fischerová 13 3,83
5. MUDr. Přemysl Sobotka 7 2,06
6. Ing. Miloš Zeman 62 18,28
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 32 9,43
8. Jiří Dienstbier 62 18,28
9. Karel Schwarzenberg 68 20,05
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Volba prezidenta ČR - okrsek č. 2 Stará Paka
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo

Počet zapsaných voličů: 481 %
Počet vydaných obálek: 315 65,49
Počet odevzdaných obálek 315 65,49
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 311 98,73
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 159 51,12
9. Karel Schwarzenberg 152 48,87

Volba prezidenta ČR - okrsek Stará Paka celkem
11. 1. - 12. 1. 2013 I. kolo

Počet zapsaných voličů: 1 628 %
Počet vydaných obálek: 1 063 65,29
Počet odevzdaných obálek 1 063 65,29
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 1 063 100,00
 Kandidát číslo počet hlasů %
1. MUDr. Zuzana Roithová, MBA 70 6,58

2. Ing. Jan Fischer, CSc. 204 19,19
3. Ing. Jana Bobošíková 36 3,38
4. Taťana Fischerová 43 4,04
5. MUDr. Přemysl Sobotka 33 3,10
6. Ing. Miloš Zeman 179 16,83
7. Prof. JUDr. Vladimír Franz 115 10,81
8. Jiří Dienstbier 201 18,90
9. Karel Schwarzenberg 182 17,12

Volba prezidenta ČR - okrsek Stará Paka celkem 
25. 1. - 26. 1. 2013 II. kolo

Počet zapsaných voličů: 1 631 %
Počet vydaných obálek: 956 58,61
Počet odevzdaných obálek 956 58,61
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 946 98,95
 Kandidát číslo počet hlasů %
6. Ing. Miloš Zeman 508 53,69
9. Karel Schwarzenberg 438 46,30

Možná málo občanů ví, že Obec Stará Paka je na svém území 
správcem celkem 6 hřbitovů! Ve Staré Pace hřbitova katolického 
u kostela Sv. Vavřince a československého husitského pod sjezdov-
kou, dále hřbitovů v Brdě, Krsmoli, Karlově a v Ústí . Dřeviny a keře 
jsou na těchto hřbitovech z větší části  už od jejich založení. Čas 
od času je třeba, mimo standardních sečí trávy v období vegetace 
a prořezu nebezpečných větví stromů, udělat kontrolu porostů 
a případně provést ošetřovací a odlehčovací údržbu dřevin.
V průběhu předminulého a minulého roku jsme provedli údržby 
dřevin na hřbitovech v Karlově, Krsmoli a v Ústí . Zde jsme také 
instalovali novou nádrž na vodu na zalévání.
Na hřbitově v Brdě bylo v únoru letošního roku provedeno rizikové 
kácení rozdvojené borovice, jejíž jeden kmen byl nebezpečně na-
kloněn pod ostrým úhlem a bezprostředně hrozilo prasknutí  a pád 
části  tohoto jedince na hrobová zařízení (náhrobky, hroby).
Již v závěru roku 2012 jsme započali údržbou zeleně na českosloven-
ském hřbitově ve Staré Pace, a to vyřezáváním náletových dřevin 
v dlouhodobě nevyužívané jihozápadní části . Při této činnosti  jsme 
si povšimli zhoršeného zdravotního stavu některých dřevin.
Na základě těchto zjištění byl osloven vedoucí odboru životního 
prostředí MěÚ Nová Paka Ing. Pyciak, aby posoudil zdravotní 
stav stromů celého hřbitova. V lednu bylo provedeno terénní 
šetření v místě a Ing. Pyciakem bylo konstatováno, že některé 
dřeviny mají zhoršený zdravotní stav (poškození, suché větve 
a růstové defekty), další dřeviny mají sníženou vitalitu a jsou 
rizikové z hlediska provozní bezpečnosti . OÚ vydal rozhodnutí  
na povolení kácení těchto rizikových dřevin. Tyto dřeviny byly 

vykáceny v průběhu měsíce února prostřednictvím fi rmy lesního 
hospodáře obecních lesů Ing. Karla Vodičky. Výtěžek z prodeje 
dřevní hmoty bude použit zpět na úpravy hřbitova.
Zastupitelstvem bylo rozhodnuto, že bude realizována postup-
ná regenerace československého hřbitova s následnou obnovou 
dřevinných prvků. Dílčí akcí, která je již hotova, bylo ošetření 8 ks 
líp zdravotním a ošetřovacím řezem. V současné době je hoto-
vý mapový podklad a zpracovává se projektová dokumentace. 
Hlavním zadáním je dlouhodobá stabilizace zeleně hřbitova 
s využití m perspekti vních jedinců s ohledem na jednoduchou 
údržbu v období vegetace. Nyní neznatelné a zarostlé cesti čky 
po obvodovém plášti , které jsou ohraničené obrubníky, budou 
zachovány a obnoveny. Začátkem měsíce dubna bude provedeno 
vyfrézování pařezů, následovat bude návoz kvalitní zeminy a její 
zatravnění. Zamýšlíme také demolici objektu WC a kolny na nářadí 
ve východním rohu hřbitova. Je již mnoho let v havarijním stavu, 
a proto jej nelze používat. Na témže místě bychom umísti li kolnu 
s WC dřevěnou.
Jedním z cílů regenerace by měla být výsadba různobarevných dře-
vin a keřového porostu (živých plotů), jenž by ohraničoval prostor, 
na kterém by se v budoucnu mohla zřídit rozptylová loučka.
Realizace úpravy hřbitova bude probíhat až do I. poloviny roku 2014.
Regenerovaná plocha bude také postupně doplněna parkovými la-
vičkami, z nichž bude hezký výhled na zříceninu hradu Kumburk.
V areálu československého hřbitova vznikne klidové místo určené 
k odpočinku při procházce a k relaxaci v přírodě.

Josef Dlabola

Údržba hřbitovů a úpravy československého hřbitova ve Staré Pace

Informace o odpadech z obce jsou pro mnohé občany asi ne-
zajímavé, ale přesto je vhodné se i o tomto tématu v našem 
čtvrtletníku zmínit.
Ceny dodavatelů za veškeré služby spojené s odpady v roce 2012 
v obci zůstaly prakti cky na stejné úrovni jako v roce 2011. Zvýšení 
dolní sazby DPH za svoz odpadů se oproti  roku 2011 v loňském 
roce zvedlo z 10% na 14%, tj. o 4%, což se týká svozu směsného 
komunálního odpadu, papíru, plastů a skla. Horní sazba DPH 
se u služeb spojených se svozem odpadů zvedla z 19% na 20%,
tj. o 1 %. V této skupině jsou především pronájmy nádob, mani-
pulace s nádobami a služby sběrného dvora v Nové Pace. I přes 
tyto nepřehlédnutelné skutečnosti  se nám podařilo snížit celkové 
výdaje za svoz odpadů oproti  roku 2011 (1 570 604 Kč) o 3,7% 

Odpady z obce (58 076 Kč) na 1 512 528 Kč v roce 2012. Tohoto výsledku jsme 
dosáhli důrazem na aktuální velikosti  pronajatých svozových 
nádob, které jsou přistaveny před obydlenými nemovitostmi 
a dalšími dílčími opatřeními. I v letošním roce se budeme snažit 
hledat prostor fi nančních úspor v této rozpočtové kapitole.
Jak si vedeme v rozšířeném sběru třídění odpadů? Začátkem roku 
proběhla informační kampaň o tomto systému třídění odpadů. 
Byly distribuovány informační letáky do schránek domácností  
na území obce. Na obecním úřadě jsme zaznamenali zvýšenou 
poptávku na barevné plastové pytle. Ohrádky na tříděný odpad 
vyvážíme vždy ke konci měsíce. Myslíme si, že se systém „rozjel“ 
velmi dobře. Jen pro zajímavost už zde můžeme uveřejnit data za 
1. čtvrtletí  2013. Do sběrného dvora jsme odvezli z celé obce od 
ledna do března 313 žlutých pytlů s ostatními plasty z domácností  
(780 kg), 86 oranžových pytlů s tetra packy (220 kg) a 25 pytlů 

UDÁLOSTI
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Začátkem jara loňského roku jsme provedli údržbu zeleně v loka-
litě veřejného prostranství od parkoviště „U Normy“ až po ostrův-
ky u restaurace „Staropacká sokolovna“. K následným úpravám 
a vysázení nových okrasných prvků jsme se vloni z nedostatku 
fi nančních prostředků již nedostali. 
Lokalitu chceme upravit v tomto roce. Byl vyhotoven mapový 
podklad pro zpracování projektové dokumentace. Mohlo by se 
zdát, že akce bude jednoduchá, nicméně celé prostranství je do-
slova „prošpikováno“ podzemními a nadzemními inženýrskými 
sítěmi (infrastrukturou), kolem kterých jsou vymezena ochranná 
pásma. Například nelze vysázet stromy bezprostředně na trasu 

Obnova a úpravy zeleně v obci přivaděče k ČOV, vodovodního řadu, telefonních kabelů, nebo 
pod dráty elektrické rozvodné soustavy. Tato okolnost nás bude 
omezovat i ve výběru nových okrasných dřevin.
Zadáním pro projektanta Ing. Pyciaka je navrhnout výsadbu 
dřevinných prvků, keřů a trvalých květi n různých barev v rámci 
upravovaného prostoru a obnova travního porostu v podobném 
duchu, jako je v centru obce u OÚ a ZŠ.
Po obdržení projektové dokumentace bude provedeno poptáv-
kové řízení na zhotovitele. Akce bude kofi nancována dotací z Lá-
zeňského mikroregionu. Předání hotového díla předpokládáme 
na konec října tohoto roku.
Věříme, že výsledek této akce se časem setká s poziti vním přijetí m 
široké veřejnosti . Josef Dlabola

s kovovými obaly (120 kg). Jsou to velmi hezká čísla a za to by-
chom chtěli třídícím občanům poděkovat.
A co můžeme udělat ještě pro zvýšení počtu třídících domácnos-

tí ? Zeptejte se svých sousedů, jestli už také třídí! V tuto dobu je 
„třídit odpad“ prostě moderní :-).

Josef Dlabola

Dne 22. ledna 2013 se sešlo 121 členů Svazu důchodců Novopacka 
(z 328 registrovaných k 31. 12. 2012) na členské schůzi. Hlavním 
cílem bylo připomenutí  a vyhodnocení akcí uskutečněných v mi-
nulém roce. A nabídek nebylo málo.
Podařilo se opětovně zorganizovat dva turnusy rekondičních 
pobytů v Janských Lázních a rekreaci na Lenochu v Rokytnici 
nad Jizerou. Velkému zájmu se těšily tři tajné výlety a zájezdy 
na výstavy do Litoměřic a Lysé nad Labem. Milovníci kulturních 
zážitků využili možnosti  shlédnout dvě divadelní představení 
v Mladé Boleslavi a jedno ochotnické ve Vysokém nad Jizerou. 
Zájezdů do Polska s návštěvou solných lázní bylo pět. Členské 
schůze proběhly tři, dvě z nich byly doplněny promítáním pří-
rodních snímků. Šest pátečních odpolední mohli naši důchodci 
strávit U Militkých v příjemném, přátelském ovzduší doplněném 
živou hudbou. Pokud bychom vzali na pomoc čísla, je to přibližně 
1500 účastí  na akcích provedených v roce 2012.
Dále seznámil přítomné předseda B. Hamáček s plánem činnosti  
v tomto kalendářním roce.
V rámci diskuze vystoupili i hosté, starostka ze Staré Paky pí. Hlos-
tová a zástupce Městského úřadu v Nové Pace pan Hendrych. 
Oba kladně hodnoti li bohatou šíři akti vit, které pro své členy 

Setkání seniorů připravuje a zabezpečuje výbor organizace.
Druhá část tohoto setkání byla věnována zdravotnímu cvičení 
vhodnému pro seniory. S fundovanou přednáškou doplněnou 
prakti ckými ukázkami vystoupila cvičitelka pí. Kracíková.
Příště se sejdeme při promítání obrázků krás naší české země.

V. J.
ZIMA - Anežka Urbanová

Zima už je tady, mráz, sníh a ledy,
snížek poletuje, kdo jen nás polituje – 

Státní kasa nemá prachy, to nebude na výplaty.
Nám důchodcům nic nechybí, vždyť jsme čilí jako ryby.

Zatančíme, zazpíváme, tak vidíte, jak se máme!
Máme zase přidáno, a tak máme vyhráno.

Vánoce jsou sice fuč, už nám zbývá jen ten punč.
A ty zimní pláně, to by chtělo sáně.

Můžem namazat i běžky nebo půjdem radši pěšky.
Má to ale jeden háček, a to je náš pan Hamáček!

On nás svolá HOLA HOLA na tanečky do kola.
Překvapení je pak dost na dívání i na radost.

Dáme si vínečko, dáme kafí čko,
potěšíme naše srdíčko.

A tak milí přátelé DO ROKU 2013 JEN VESELE!

Dne 14. 2. 2013 se v Nové Pace uskutečnila I. zimní olympiáda 
důchodců, kterou pořádala Krajská rada Svazu důchodců Králové-
hradeckého kraje a zášti tu nad touto akcí převzal hejtman kraje 
pan Lubomír Franc Bc.
Soutěže v jednotlivých disciplínách proběhly na sjezdovce Má-
chovka v Nové Pace. Soutěžilo se ve sjezdu na lyžích a v běhu 
na lyžích. Soutěžící byli rozděleni podle věku – do 70-ti  let a nad 
70 let. Tratě pro tyto disciplíny byly skvěle připraveny panem 
Šmikou a panem Žilákem.
Další klání proběhlo na ledě zimního stadionu. Byla to soutěž ve 
střelbě na branku. Zde byli soutěžící rozděleni na družstvo žen 

I. zimní olympiáda důchodců

a mužů. Největší zájem byl o bowling. Zápolení v bowlingu pro-
bíhalo ve Sportbaru u zimního stadionu a účastnilo se ho 32 hrá-
čů. Účastníci soutěží i přihlížející se mohli občerstvit v restauraci 
Sportbar nebo v kiosku Hokejka.
Po skončení jednotlivých disciplín byly vyhodnoceny výsledky 
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Nově otevřené studio KosmetikyNově otevřené studio Kosmetiky
a kadeřnictví ve Staré Pace, Revoluční 14.a kadeřnictví ve Staré Pace, Revoluční 14.

Provádíme tyto úkony:

Kosmeti ka – regenerace pleti , bezbolestné hloub-
kové čištění pleti  a celková péče o pleť. Prodej kos-
meti ky a líčení

Kadeřnictví – pánské, dámské, dětské; stříhání,
barvení, melírování, pletení copánků a jiné práce

Chtěla bych poděkovat zaměstnancům Základní školy ve Staré 
Pace za sbírku, kterou uspořádali před Vánoci a za vybrané pe-
níze nakoupili mým dětem dárky pod stromeček. Děti  díky tomu 
prožily krásné Vánoce a byl to i velký dárek pro mě. Překvapilo 

a potěšilo mě, že i cizím lidem záleží na tom, aby někdo prožil 
šťastné chvíle pod stromečkem.
Moc děkuji Vám všem

Jana Brožová

Poděkování zaměstnancům základní školy ve Staré Pace

Počátkem tohoto roku jsme dokončili vybavení všech tříd ma-
teřské školy novým nábytkem. Firma, která nám nábytek do tříd 
dodala, vypracovala návrhy přesně na míru podle potřeb dětí  
a nápadů paní učitelek z jednotlivých tříd. Zveme všechny zájem-
ce, kteří si chtějí nové vybavení mateřské školy prohlédnout, na 
náš Den otevřených dveří.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Nový nábytek v mateřské škole Mateřská škola, Stará Paka pořádá ve čtvrtek 16. 4. 2013

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
od 8.00 do 16.00 hod.

Pro rodiče s dětmi, které ještě nenavštěvují naši mateřskou 
školu a pro ostatní zájemce. Můžete si přijít prohlédnout 
prostory mateřské školy a případně se zapojit do společ-

ných her dětí.

Těšíme se na Vás
Děti  a kolekti v mateřské školy

a vítězové byli odměněni diplomy, čokoládovými medailemi 
a drobnými upomínkovými předměty.
Tohoto sportovního klání se zúčastnili nejen důchodci z Nové 
Paky, ale přijel plný autobus sportovců důchodců z Hradce Krá-
lové a z Náchoda.
Tato akce měla ukázat, že i v pozdějším věku jsou lidé schopni 
sportovat i dobře se pobavit. Podle ohlasu se tato zimní olympi-
áda vydařila. Přispělo k tomu také skvělé slunečné počasí. Atmo-
sféru doplňovali diváci svým povzbuzováním a potleskem.
Podle slov účastníků i přihlížejících diváků by se takovéto akce 
měla konat častěji.
Na závěr bychom chtěli poděkovat organizátorům, soutěžícím, divá-
kům i všem ostatním, kteří přispěli k dobré atmosféře této akce.
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Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka podle §34., odst. 2 zákona
č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání vyhlašuje

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
v pondělí 6. května 2013

 od 8 do 16 hodin

rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou: 

• Doklad totožnosti 
• Rodný list dítěte

Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku 3 let ve 
školním roce 2013/2014. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů 
dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit s ředi-
telkou školy na termínu náhradním. (tel. 493 798 291).

Mateřská škola nabízí 3 třídy s celodenním provozem, saunu pro děti , 
zahradu vybavenou dvěma pískovišti , mlhovištěm a průlezkami. Jako 
doplňkové akti vity nabízíme angličti nu, environmentální výchovu - např. 
péče o zvířata v teráriu a ryby v akváriu, pěvecký sboreček, prevenci 
poruch řeči, výtvarný kroužek, kurzy plavání, sportovní, lyžařskou ško-
ličku, účast na projektech Bezpečná školka a Zdravý úsměv, společné 
akce s rodiči vystoupení dětí , výtvarné dílny, výlety atd. atd.

Ve Staré Pace dne 13. 3. 2013
Lenka Typltová, řediteka mateřské školy

Kriteria pro přijetí  dítěte k docházce
do Mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy Stará Paka stanoví následující kritéria, 
podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí  dítěte 
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy po-
čet žádostí  podaných zákonnými zástupci dětí  o přijetí  překročí 
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí  pro mateřskou 
školu, což je 75 dětí .

Kriteria pro přijetí  dítěte k docházce do Mateřské 
školy, Stará Paka pro školní rok 2013/2014

1. Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, střed-
ním a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
§ 34 odstavec 4 jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány 
přednostně děti  v posledním roce před zahájením povinné 
školní docházky.

2. Rozhoduje věk dítěte – pořadí od nejstarších dětí
k nejmladším.

3. Přednost při přijímání dětí  mají děti  s trvalým bydlištěm ve 
Staré Pace a přidružených obcích (Brdo, Krsmol, Zápřičnice, 
Roškopov, Ústí  u Staré Paky, Karlov).

Upozornění k zápisu
V den zápisu 6. 5. 2013 mají všechny podané žádosti  k přijetí  v době 
od 8.00 – 16.00 hodin stejnou váhu, v žádném případě nebude v tom-
to dni vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí  do MŠ.
Při rozhodování o přijetí  dítěte k předškolnímu vzdělávání v ma-
teřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v přípa-
dě podání vyššího počtu žádostí  než je kapacita školy) důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 3.
Ve Staré Pace dne 13. 3. 2013 L. Typltová, ředitelka MŠ

V naší třídě Sedmikráska se uskutečnila velikonoční výtvarná dílna. 
Za vydatné podpory dětí  zde rodiče vyráběli velikonoční dekoraci 
a malovali velikonoční vajíčka. Jeden šikovný tatí nek nám dokonce 
předvedl pletení velikonoční pomlázky, u které pomáhal i jeho starší 
syn předškolák z oddělení Sluníček. Dílnička se nám velmi vydařila, 
již se těšíme na další setkání. Marti na Kurti nová, učitelka

Velikonoční výtvarná dílna u Sedmikrásek

V únoru se děti  a rodiče Sluníčkové třídy sešli na společném 
„Kloboukovém karnevalu“. Opravdu všichni si přinesli něja-
kou ozdobu na své hlavě. Klobouky a čepice různých druhů 
a barev se brzy zapojily do tanečního víru. Nejvíce úspěchů 
ale slavily soutěživé hry rodičů a dětí . Soutěž „ Kdo první sní 
sušenku bez dopomoci rukou“ hrála prim. Zkrátka mlsota 
a chuť slavily úspěch.
Pro mlsání všech rodiče připravili pohoštění v podobě štrůdlu, 
bábovek, rolád a ovocných koláčů. Ke kávě a čaji byly výborné, 
moc jsme si všichni pochutnali. Celé odpoledne tak uplynulo ve 
spokojené náladě a smíchu. Těšíme se na příště.

Věra Šilhánová, učitelka

Kloboukový karneval u Sluníček
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V rámci eti cké výchovy se záměrem pomoci lesní zvěři v zimních mě-
sících jsme se (po skupinách od 2. ročníku po 5. ročník) vypravili na 
přírodovědnou exkurzi do Vrchlabí. Pod vedením správce KRNAPU 
jsme se vydali k oboře s daňky, mufl ony a jeleny. Mohli jsme tato 

KRNAP Vrchlabí

zvířata nakrmit a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých informací, 
které nám ukazoval přímo na zvířatech. Například, kolikaterák je 
který jelen, jak se pozná stará a mladá laň, ukázal nám rozdíl mezi 
jelenem „cizincem“ z Rakouska a naším jelenem a spoustu dalších 
informací. Potom jsme se přesunuli do budovy KRNAPu, kde jsme 

vyplňovali spoustu zábavných kvízů, soutěžili o karti čky a poslechli 
jsme si přednášku o myslivosti  a zvířatech v Krkonošském národním 
parku. Exkurze byla velice zábavná, ale také poučná. I děti  samy ji 
kladně hodnoti ly v přiložených slohových cvičeních.

L. Jelínková

nou. Nejtěžší okamžik však pro deváťáky nastal o několik minut 
později, kdy měli v záplavě masek vybrat ty nejkrásnější. A byl 
to tvrdý souboj, to mi věřte.˝Jak už to na karnevalech bývá, ani 
na tom našem školním nechyběla úžasná hudba a soutěže, do 
kterých se postupně zapojili malí i velcí. O tom, že měl karneval 

úspěch, vypovídaly dětské tváře plné úsměvů a nadšení, které by 
dostatečně neskryla ani ta nejlepší maska. Nina Rulfová

ŠKOLA

Letošní školní karneval se konal 15. února a byl inspirován svát-
kem všech zamilovaných.
Sešla se tu, krom Amorů, celá řada princezen, čarodějnic, pirátů, 
skřítků, loupežníků a jiných pohádkových bytostí , které už od rána 
toužebně očekávaly druhou hodinu odpolední. A dočkaly se.
Nejprve všechny zúčastněné přivítali žáci deváté třídy svou ne-

Karneval tradičně pojatou módní přehlídkou, za kterou zaslouženě sklidili 
nebývalý aplaus. Následovaly mažoretky pod vedením paní uči-
telky Vráti lové a vystoupení aerobiku, který vede paní učitelka 
Fléglová. Pokud má někdo v naší škole zlato v hrdle, pak je to Sísa 
Drábková, která nás o tom přesvědčila hned ve dvou skladbách, 
na které se sama doprovodila kytarou.
Po těchto vystoupeních následovala jako už každoročně bohatá 
tombola a jen málokterá pohádková bytost odcházela s prázd-

S touto výtvarnou metodou nás 11. března seznámila v Beruš-
kové třídě paní Danuše Blažková. Obdivovali jsme její módní 
doplňky a kabelky, které vytvořila pomocí této techniky s po-
užití m novinového papíru, časopisů a izolepy. I když jsme se 

„Candy bag“ v mateřské škole sešli v malém počtu, ale zato v příjemné atmosféře, odnesli 
jsme si domů vyrobenou „parádu“. Paní Blažkové děkujeme 
za trpělivost a ochotu nám něco nového ukázat a naučit. A již 
se těšíme na další klub pro tvořivé rodiče s dětmi, tentokrát 
v Sedmikrásce.

Odeta Pilařová, učitelka
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Pravidelný lyžařský výcvikový kurz se letos uskutečnil ve dnech 
3. 2. – 9. 2. 2013 v Albrechti cích v Jizerských horách v penzionu 
Berounka na Mariánské hoře. Kurzu se účastnilo 25 žáků od sed-
mé do deváté třídy. Vzhledem k horším sněhovým podmínkám 
zkraje zimy se ukázal únorový termín jako opti mální. Těsně před 
odjezdem napadl nový sníh a sněžilo i v průběhu našeho pobytu. 
Pod vedením tří zkušených lyžařských instruktorů se žáci učili 
základům sjezdového lyžování na nedaleké sjezdovce a základy 
běžkování jsme si mohli vyzkoušet přímo na Jizerské magistrále 
v okolí přehradní nádrže Souš. Řada dětí  stála na lyžích poprvé, 
přesto jsme již v polovině týdne mohli uskutečnit lyžování v hlav-
ním areálu Albrechti c na Tanvaldském Špičáku. Všichni žáci se 
v posledním dnu pobytu zúčastnili závodů v obřím slalomu. Sně-
hové podmínky byly vynikající, jakož i ubytování, strava pětkrát 
denně (obohacená o místní kulinářské speciality) a celkový pří-
stup personálu penzionu Berounka. Příští  rok pojedeme znovu!

Lyžařský výcvik 2013

Ubytování, strava, lyžařské permanentky a doprava přišly jednoho 
žáka na 3655,- Kč.
Zpracovaný videoklip si můžete pusti t na www.youtube.com 
(Lyžařský kurz ZŠ Stará Paka 2013).

Mgr. Pavel Antoš, vedoucí kurzu

KNIHOVNA

Každý začátek roku je v knihovně ve znamení stati sti ky. V loň-
ském roce bylo v knihovně zaregistrováno 240 čtenářů, z toho 
92 dětí . Ti všichni mohli vybírat z 6300 knih v pevné vazbě, 
mnoha dalších brožur a 9 ti tulů časopisů. Bylo zakoupeno 190 
nových knih. Za celý rok navští vilo knihovnu (fyzicky i virtuálně) 
10 545 návštěvníků, kteří se mohli zúčastnit 28 akcí (přednášky, 
výstavy, besedy,…). Z toho vyplývá, že zájemců o knihovnu ne-
ubývá. Snažím se nabídnout akce pro všechny věkové skupiny 
obyvatelstva. Je také jasné, že z důvodu fi nančních požadavků 
většiny spisovatelů se nemohou uskutečnit častější setkání s nimi. 
Vloni například přijela spisovatelka Körnerová z Hřídelce, která 
vyprávěla pouze za čaj s medem. Díky svým přítelkyním, které 
mi vždy nezištně pomohou, může většina akcí proběhnout. Budu 
ráda za Vaše nápady, co byste rádi (rády) v knihovně navští vili 
nebo viděli, i za případné kontakty na lidi, kteří mají nám všem 
ostatním co nabídnout.
V polovině února jsme v knihovně plsti ly zvířátka. Byla to další 
rukodělná dílna pod vedením Milušky Rosenbaumové. Ta pro nás 
také (ve spolupráci s Hankou Hajnovou) pravidelně připravuje 
každé 1. pondělí v měsíci povídání na různá témata. V březnu 
to bylo Tvoření, úprava a práce v zahradě v souladu s přírodou. 
V dubnu se můžete těšit na téma Co se skrývá v pohádkách.
Po celý březen probíhala v knihovně výstava historické počítačové 
techniky, kterou vlastní Petr Váradi. K vidění bylo přes 50 ks pře-
vážně osmibitových počítačů, mezi nimi mnoho raritních kousků! 
Návštěvníci měli možnost porovnat techniku dnešní a tu “starou.” 
Hlavně kluci, kteří zkoušeli hrát hry na starých počítačích, mohli 
porovnávat rychlost, rozlišení a možnosti  grafi ky s dnešními hrami 
a přístroji. Nestačili se divit, jak jsme na tom mohli „pařit”! Tak 

rychle jde technika kupředu. Je pravda, že počítač, na kterém 
právě píši, je starý už 3 roky, takže je to z hlediska vývoje již dě-
deček. Kam to může dospět? Nemám vůbec představu. Za pár 
let bude současná technika k nepoužití . A právě tato výstava to 
přesně vysti hla.
Březen byl také měsícem čtení a čtenářů. Z důvodu jarních prázd-
nin a zaplnění knihovny výstavou byly besedy s dětmi přeloženy 
na duben. Sti hla jsem navští vit jen mateřskou školu. Dětem jsem 
jako Babička knihovnička četla před spaním pohádky.
Poslední březnový týden byl ve znamení Velikonoc. Klienti  Života 
bez bariér, o.s. Nová Paka připravili pro zájemce k zakoupení pěk-
né rukodělné výrobky. Tato akce se stává tradicí před Velikonoci 
i před Vánoci. I letos přišlo mnoho nakupujících, kteří chtějí udě-
lat radost sobě nebo potěšit dárkem někoho blízkého. Tentokrát 
byla prodejní výstava rozšířena o dílničku pro děti . Ty si vyráběly 
podložku pod hrnek z ozdobeného CD. Všechny děti  si polepily 
originální výrobek, práce je moc těšila. Roubenka ožila mladými 
hlásky, a tak to má být!

Poslední akcí, kterou bych chtěla připomenout, bylo pletení z pe-
digu. Sešly jsme se (samé ženy) v sobotu 23. 3. již podruhé, ten-
tokrát jsme se učily plést složitější vzory a povedly se nám krásné 
ošatky a košíky. Určitě budeme v průběhu roku pokračovat!
Tolik k akcím v knihovně. Nakoupila jsem pro Vás do knihovny 
nové knihy, snažím se sledovat nabídky vydavatelství a vyhovět 
Vašim požadavků. Knihu, kterou nemám v knihovně, pro Vás 
mohu vypůjčit v kterékoliv jiné knihovně.

Těším se na Vaši návštěvu.
knihovnice
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Občanské sdružení Open Art pátým rokem organizuje Sochař-
ské řezbářské sympozium, které proběhne 13. - 20. 8. 2013 
v Roškopově. 
Tato akce má snahu přiblížit osobitost a jedinečnost místní krajiny 
lidem, kteří zde žijí, i návštěvníkům, pro které je charakter Podkr-
konoší neznámý či nezvyklý. Sochy se včleňují či naopak vymezují 
vůči svému okolí a dotvářejí tak konkrétní místa. Přirozená zákoutí  
bez zásahu člověka se střídají se zemědělskou půdou a její charak-
teristi ckou podobou (pole se svými ročními proměnami – oseté, 
vzrostlé, zorané; sekané louky, úvozy, lesní cesty…). Důležitým 
prvkem je zvlněný terén, který poskytuje množství skrytých či 
naopak dobře viditelných možností , jež vybízejí k reakci. Pohledy, 
průhledy, souvislosti . Neméně důležité jsou pro tento kraj barvy. 
Typická červenohnědá půda nutí  přemýšlet o barvě objektů, po-
vrchu, kompozici díla i umístění. Neustálé proměny místa v čase 
poukazují na pomíjivost věcí a plynutí  světa. Všechny tyto aspekty 
jsou více či méně refl ektovány v tvorbě zde představené a již žijící 
v symbióze s krajinou.
V létě 2013 by se měli zúčastnit tentokrát ženy i muži: Ing. arch. 
Eva Červinková, MgA. René Šulc, MgA. Pavel Šimíček, Boris 
Ruda. Do této doby byla převážná většina děl vytvořena sochaři 
(muži), v loňském roce čtyřmi sochařkami. Bude se znovu na-

bízet určité srovnání, jakým 
způsobem a s jakou citlivostí  
se jednotliví tvůrci vypořádají 
se vztahem k této krajině.
Již od prvního roku konání 
sympozií v Roškopově vznikal 
postupně sochařský “park” 
zaměřený na komunikaci 
s divákem. Díky různosti  pří-
stupů zúčastněných umělců 
se zde vytvořil originální 
areál otevřený pro širokou 
veřejnost. Následující ročník 
by měl opět rozšířit okruh za-
stavení a přispět tak k rozvoji 
a návštěvnosti  tohoto místa. 
Přijďte se podívat!

(Garanti  projektu: Jiří Šetlík 
Doc., PhDr., CSc, prof. Akad. 
mal. Marian Karel, MgA. Josef 
Šafařík, PhD.)

ROŠKOPOV

Sochařské řezbářské sympozium Roškopov 2013

Tvůrčí dílny v Roškopově (organizátoři) učit se 
nové. Jsme ráda, že 
se nám daří oslovit 
zajímavé osobnosti 
z daného oboru. Přes-
tože se jako organizá-
tor nedostanu vždy 
během akce samotné 
do dílen, vlastně někdy 
stí hám jen nakouknout 
(případně podat le-
pidlo:), celý táborový 
prostor je naplněný 
tvůrčí atmosférou a já 
jsem po každém týdnu 
obohacená o setkání, 
zážitky, rozhovory , 
a v neposlední řadě 
o výtvory.
Dobře, ale máte něja-
kou odezvu, zpětnou 
vazbu, že Vaše snaha 
má smysl?
Několik. Tedy, troufnu 
si říci. Jednak se větši-
na dětí  na dílny vrací, 
jednak se některé děti  
účastní během jedno-
ho ročníku několika 
dílen. Z některých 
dětí -účastníků se bě-
hem dvanácti  let stali 
instruktoři, dokonce 
i odborní vedoucí. 
Řekli jsme si, že pokud 
se během dílen najde 
alespoň jeden z účast-
níků, kterého tvoření 
v daném žánru osloví, 

Již podvanácté se v červen-
ci a srpnu 2013 uskuteční 

v Roškopově 
seriál týden-
ních tvůrčích 

dílen pro 
d ě t i 
a mlá-
d e ž . 

Přihlásit 
se je možné již 
teď, proto jsme 
se zeptali hlavní 

vedoucí projektu pořádaného ob-
čanským sdružením Open Art, Kateřiny Krejčové, co pro letošek 
připravili nového.
“Vedle již tradičních dílen, jako jsou fi lmová, fotografi cká, taneční, 
divadelní , výtvarná, kamenářská či pantomimická, bychom dětem 
chtěli letos nabídnout možnost pohrát si ve světě žonglování (cir-
kusová, vedená arti sti ckou/žonglérskou skupinou Bratři v tricku), 
netradičních sportů (sportovní), tvoření neobvyklých hudebních 
nástrojů (hudební), kresby a malování v plenéru (výtvarná).”
Proč myslíte, že tyto dílny děti  zaujmou? Podle čeho nové dílny 
vybíráte, některé obory jsou spíše okrajové, nemyslíte?
Náplň nových dílen vychází často z nápadů dětí , se kterými se 
setkáváme. I když se mnohdy jedná jen o jednotlivce, chceme 
jim umožnit jejich zájem rozvinout. Protože, proč ne? 
Vždy si říkáme, že je možná víc takových dětí . Možná si i ostatní 
budou chtí t zkusit něco nového, pohrát si a zároveň najít odvahu 
naučit se něco, co je dosud nenapadlo, a třeba překvapit sebe 
samé. Dílny nejsou jen pro odborníky či děti , které se vybranému 
oboru již předtí m věnovaly. Jsou rozhodně i pro úplné začátečníky. 
Jde o setkání nadšenců, o hru, o vytvoření prostředí, ve kterém 
se vzájemně mohou učit a obohacovat se, a zároveň o snahu 
vytvořit společně závěrečný výstup (představení, fi lm, výstavu, 
přehlídku,…). Takže tak trochu o adrenalinovou zábavu : ) 
Přiznávám, že obsah dílen vychází i z našeho vlastního zájmu 
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Začátek roku 2013 v Roškopově
Už aby bylo jaro, teplo a hezké počasí. 
To si snad přejeme už všichni. A zatí m co budeme snít o krásném 
jarním počasí, vrátí m se zpět na začátek roku se snad šťastnou 13.
Stalo se tradicí, že každý rok v naší malé vesničce začíná plesovou se-
zónou. Ani tento rok nenastala žádná změna, a tak všechny příznivce 
plesů a bálů mohli přivítat 12. ledna v kulturním domě v Roškopo-
vě členové SDH Roškopov. Ples zahájil starosta sboru Pavel Červený 
přivítáním všech přítomných, kteří si přišli nejen zatančit. K tanci 
a poslechu hráli opět manželé Fajtovi z Lomnice n. Pop., nechyběla 
výborná kuchyně a ani letos nepřišli zkrátka ti , co se těšili na půlnoční 
bohatou tombolu, plnou hodnotných cen.
Sobotu 23. února si „rezervovali“ kulturní dům členové AVZO a TJ Sokol 
Roškopov a ozdobili sál na Sportovní ples. I tento ples zahájil p. Červený 
přivítáním „plesajících“. K bujarému tanci hrál Šoumen Láda Pacák, ani 
zde nechyběla vynikající kuchyně a o půlnoci nastalo tradiční losování 
tomboly, kde také mohli šťastlivci vyhrát hodnotné ceny.
V neděli si sportovci připravili pro malé občánky tradiční Dětský 
karneval. Sál byl naplněn malými účastníky, kteří se předváděli 
v krásných maskách, jež jim vyhotovily maminky.
A co by to byl březen bez „maškar“? 
Na pozvánce znělo: Přípravka Lyžařského oddílu Sokol Stará Paka 
všechny pozvala na tradiční XII. Lyžařský maškarní bál, konaný v so-
botu 16. března. 

I letos byl od 14. hodin otevřen venkovní vyhřívaný stan. Masky 
měly vstup tradičně zdarma a ostatní si zakoupili vstupenku 
v předprodeji při tradičním zvaní na ples, které se koná vždy 

v týdenním předsti hu. Sál kulturního domu ovládli motýli, upíři, 
žáby, vodníci, kadibudky a dorazily i „bankovní poplatky“, které 
si odnesly i jednu z výherních cen. 
K tanci do ranních hodin hrála skupina Eff ekt z Hořic, u venkovní-
ho okýnka „knihovny“ se vydávala šťastlivcům tombola a o půl-
noci došlo k hlavnímu losování cen, kde byl opět první cenou 
Velikonoční pobyt na chalupě A+A v Peci pod Sněžkou.
29. března uspořádali členové TJ Sokol Roškopov tradiční „Veli-
konoční turnaj“ ve stolním tenise.
Letos poprvé se zúčastnilo v ženské kategorii za pomoci Ondry 
Zuzánka stejně hráček jako mužů. Ondra bude již další ročník hrát 
za muže, protože opět zvítězil.

A jak hrály další ženy?
1. Ondra Zuzánek
2. Andrea Zuzánková
3. Dáša Kočandrlová
4. Jana Šafářová

5. Pája Sklenářová ml.
6. Jíťa Sochorová
7. Jindřiška Michalíková
8. Pavlína Sklenářová st.

Kategorie mužů skončila:
1. Josef Krejčí
2. Jirka Stuchlík
3. Ondra Kočandrle
4. Luděk Sochor

5. Karel Zuzánek
6. Pavel Krejčí
7. Petr Samek
8. Míra Šafář

Na neděli 30. března uspořádala Katka Krejčová za přispění všech 
organizací - TJ Sokol, AVZO a SDH Roškopov - pro děti  a dospělé „Ve-
likonoční dílničky“. Maminky připravily dobrůtky na zakousnutí . Paní 
Krejčová napekla perníčky, které si poté děti  mohly nazdobit. Děti  
dále vyráběly krásné slepičky ze slámy, na papírové předlohy vajíček 
lepily barevná sklíčka a vyráběly různé velikonoční ozdoby.

Topspinové okénko

nebo dokonce nadchne, a bude se mu věnovat i nadále, pak naše 
snaha měla cenu. Vím o několika takových dětech, takže je to 
v pořádku a snažíme se dál.
Program je tedy připravený, zájem o něj je, už se jen těšíte na 
léto. Nebo ne?
Program připravený je. Podrobný popis projektu, včetně fotogra-
fi í z uplynulých ročníků, informací o obsahu jednotlivých dílen, 
o odborných vedoucích, o ubytování apod. si lze přečíst na našich 

stránkách htt p://roskopov.open-art.cz/. Na nich je také přihláška. 
Ještě je toti ž možné na dílny se přihlásit. 
Vítáme také připomínky a komentáře na facebooku: Letní dílny 
pro děti  a mládež Roškopov.
A na léto se samozřejmě těším moc.
Děkuji Vám za rozhovor.
Také děkuji.

(zdroj Open Art)

Jak si vedou naši pingpongáři v okresní soutěži?
Tabulka Stolního tenisu 4.třída, muži A
- info Deník Jičínska z 22. března 
1. Úbislavice B 16 14 0 2 44 bodů
2. Chomuti ce B 16 12 2 3 40 bodů
3. L. Bělohrad B 16 11 1 4 39 bodů
4. Butoves C 16 10 1 5 37 bodů
5. Radim C 16 9 2 5 36 bodů
6. Jičín D 16 6 0 10 28 bodů
7. Roškopov 16 3 0 13 22 bodů (110:178)
8. Hořice D 16 3 0 13 22 bodů ( 99:189)
9. Nemyčeves E 16 2 0 14 20 bodů

V dalších dvou kolech se třída A utkala s třídou B o celkové umís-
tění obou skupin, které se poté sloučily. Roškopov sehrál 2. zápasy 
o 13 - 14. Místo s družstvem Kopidlno D, kde se Roškopov umísti l 
na 14. příčce z celkových 17. míst.

Pozvánka na další akce :
A co dále? Jestli se nestane nic nepředvídaného a nestane se nic s kul-
turním domem, chtějí členové SDH Roškopov uspořádat 27. dubna 
Bramborákové hody, na které Vás tí mto srdečně zvu. Během ná-
sledujícího čtvrtletí  by měla proběhnout na Brdě okrsková soutěž 
v požárním sportu ke 120. výročí založení tamního SDH. Členové SDH 
Roškopov se snad také zúčastní okrskové soutěže v Úbislavicích. 

Krásné jaro a snad již lepší a veselejší počasí Všem přeje 
Andrea Zuzánková
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SPORT

POLICIE INFORMUJE

Nevítaná návštěva
Nevítaný host „navští vil“ v noci na úterý 5. února chalupu v Karlově. 
Jednalo se o zloděje, který dům nejdříve řádně prohledal a poté z obyt-
né místnosti  odcizil nástěnné hodiny a dva samovary. Majitel vyčíslil 
škodu na nejméně 7 ti síc korun. Případ šetří novopačtí  policisté jako 
přečin krádeže, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Vloupání do chalupy
V přesně nezjištěné době od října loňského roku do soboty 9. února 
vnikl neznámý pachatel na soukromý pozemek v Roškopově, kde se 
vloupal do rekreační chalupy. Uvnitř vše nejdříve řádně prohledal a poté 
v předsíni odcizil petrolejové lampy, ruční svíti lny a v kuchyni pak krbová 
kamna, potraviny, nádobí, alkohol, obrazy a další věci. Ve stodole u domu 
poté odcizil travní bubnovou sekačku Mountf ield, kleště, šroubováky, 
dláta a další ruční nářadí. Majitelka vyčíslili celkovou škodu na nejméně 
87 ti síc korun. Případ šetří novopačtí  policisté jako přečiny krádeže a po-
rušování domovní svobody, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Neoštřená vozovka
V neděli 17. února se krátce po devatenácté hodině se obráti l na linku 
158 rozzlobený řidič s tí m, že je mezi Peckou a obcí Horka u Staré Paky 
neošetřená vozovka. Službu konající policista předal informaci na správu 
a údržbu silnic, kde se od pracovníků dozvěděl, že se v tomto případě 
jedná o silnici, která se v zimě neudržuje.

„Obchodník“ s rudlíky opět v akci
Od října loňského roku pátrají novopačtí  policisté po asi padesáti le-
tém muži, který si v několik prodejnách na Jičínsku vypůjčil rudlíky 
a paletový vozík, které ovšem nevráti l a místo toho je nabízel k prodeji 
v dalších v obchodech.
V pondělí 18. února dal o sobě opět vědět. Tentokrát se vypravil do 
jedné z prodejen v Ostroměři, kde obsluhujícího pracovníka požádal 
o zapůjčení rudlíku a paletového vozíku. Prodavač mu nakonec půjčil jen 
rudlík, který měl muž v dohodnutém čase vráti t. Vzhledem k tomu, že 
tak neučinil, oznámil prodavač vše na policii. Na základě provedeného 
šetření policisté zjisti li, že se s největší pravděpodobností  jedná o muže, 
po kterém již delší dobu pátrají. K jeho popisu policisté uvádějí, že je 
ve věku kolem 50 let, asi 185 cm vysoký a má krátké na ježka střižené 
šedivé vlasy. Na sobě měl zelené montérky a zelenou pracovní vestu.
Policie ČR tí mto upozorňuje majitele prodejen, aby byli opatrní a v žád-
ném případě nepůjčovali cizím osobám manipulační techniku. Policisté 
dále žádají prodejce, aby je o „návštěvě“ výše uvedeného muže okamžitě 
informovali na lince tí sňového volání 158.

Dvakrát ukradená vana
Plechová vana, která v lednu letošního roku zmizela od chatky v za-
hrádkářské kolonii v Nové Pace, je zpět u svého majitele.
Vše začalo ve čtvrtek 17. ledna odpoledne, kdy se osmačtyřiceti letý 
muž z Nové Paky vydal s károu pro dřevo. Zabloudil až k zahrádkářské 
kolonii, kde si u jedné z chatek všiml plechové vany. V té chvíli šlo 

dřevo stranou, skočil přes plot a vanu odcizil. Naložil ji na káru a vydal 
se s ní do nejbližší sběrny druhotných surovin. Cestou ovšem zahlédl 
policejní hlídku, a tak raději vanu schoval u plotu nedaleko dřevěného 
mostu s tí m, že se pro ni vrátí . To už ale nesti hl. Předběhli ho toti ž dva 
muži ve věku 25 a 35 let, kteří vanu našli a následně odvezli do sběrny, 
kde ji prodali. Domnívali se prý, že ji někdo vyhodil, a tak ji ochotně 
„uklidili”. Shodou okolností  se do sběrny vydal i majitel vany, který si 
ji poznal a odvezl domů. 
A tak nakonec vše dobře dopadlo. Majitel má zpět svoji vanu, muži, 
který ji odcizil a kterého policisté vypátrali, hrozí až tři roky vězení, 
neboť již byl v posledních třech letech za obdobnou trestnou činnost 
pravomocně odsouzen, a ti  dva, co ji našli a prodali, budou muset začít 
šetřit. Ve správním řízení jim toti ž za přestupek proti  majetku hrozí 
několikati sícová pokuta.

Vloupání do rekreační chalupy
Během posledních třech měsíců vnikl neznámý pachatel v Radkyni 
na soukromý pozemek u jedné z rekreačních chalup, kde ze řetězu 
zajišťujícího žebřík odcizil visací zámek. Poté se vloupal do kůlny, ze 
které nic neodcizil. Následně se oknem, které rozbil, dostal do obytné 
části  domu, kde vše řádně prohledal, věci ze zásuvek a skříní vyházel na 
zem, ale rovněž zde nic neodcizil. Majitel vyčíslil škodu na 880 korun. Po 
pachateli, kterému za přečiny krádeže a porušování domovní svobody 
hrozí až dva roky vězení, pátrají novopačtí  policisté.

Dopravní akce
Od pondělí 11. března do pátku 15. března se konala celorepubliková 
dopravní akce zaměřená na dodržování povinnosti  používání bez-
pečnostních pásů všemi cestujícími ve vozidle a používání dětských 
autosedaček. 
Do akce se zapojilo i 17 jičínských policistů, kteří zkontrolovali 149 vo-
zidel. V 52 případech zjisti li různé nedostatky. Deset řidičů nebylo za 
jízdy připoutáno, 23 vozidel nesplňovalo technický stav a ve třech pří-
padech se dokonce řidiči před jízdou posilnili alkoholem. Na pokutách 
policisté vybrali celkem 18 ti síc korun. Muži zákona ovšem nevybírali 
jen pokuty, ale snažili se řidičům vysvětlit, jak se mají správně poutat. 
Ono toti ž nejde jen o „zacvaknutí ” pásu, jak se mnozí domnívají, ale 
hlavně o jeho správné výškové nastavení. To samé platí  i pro používání 
dětských autosedaček. Nesprávně upevněná sedačka se může v krizové 
situaci proměnit doslova v „smrtí cí past”.
V podobných akcích budou policisté nadále pokračovat

Návštěva
V neděli 24. března večer se obráti la na policii žena ze Staré Paky s tí m, 
že šla navští vit kamaráda a myslí si, že je mrtvý. Oknem prý viděla, že sedí 
v křesle a nehýbe se. Na místo vyjela policejní hlídka, které se podařilo 
muže probudit. Vyspával se toti ž z opilosti  a neslyšel bouchání ženy, která 
byla rovněž v podnapilém stavu.

PS.: Opět musím Starou Paku a její okolí pochválit. U vás se toho opravdu 
moc nestává, a tak i zaslaných zpráv je jen minimum.

nprap. Hana Klečalová

18. února se sešli na svém jednání delegáti  5-ti  sportovních oddílů 
TJ Sokol Stará Paka, aby zhodnoti li sportovní činnost za rok 2012. 

Valná hromada – TJ SOKOL Stará Paka Řízení schůze se ujal místopředseda výboru TJ – L. Frýba. 
Předně omluvil nepřítomnost předsedy TJ Mgr. M. Pospíšila (byl 
v době konání v nemocničním ošetření) a přivítal hosty jednání, 
zástupce Obecního úřadu a Základní školy ve Staré Pace. Minuta 



13

ti cha byla vzpomínkou na zesnulého člena TJ v roce 2012 – pana 
Eduarda Wiesera. 
Dalším bodem jednání bylo hodnocení činnosti  jednotlivých 
oddílů. Za oddíl kopané O. Vrabec – zmínil sportovní výsledky 
jednotlivých mužstev (dobré postavení mužstva A i B mužů do 
jarní části  soutěží), podíl nákladů na činnost společných mužstev 
TJ So St. Paka a 1.FK Nová Paka je 35 ku 65 %, dle počtu zapoje-
ných hráčů v mužstvech, zhodnoti l sportovní akce – turnaj stře-
doškolských mužstev Královéhradeckého kraje, turnaj přípravek, 
v závěru pak kladně hodnoti l vyrovnaný fi nanční rozpočet oddílu 
za uplynulý rok, přes potí že se získáváním jakýchkoliv podpor 
fi nančních či materielních od případných sponzorů. Za oddíl ly-
žařský – V. Šeps – komentoval rok 2012 ve znamení vybudování 
lyžařského vleku v zimním středisku ve Staré Pace. Poděkoval 
všem členům oddílu, kteří se zúčastnili vlastních stavebních prací. 
Zmínil se i o ostatních akcích – jako příjezd Krakonoše, lyžařský 
přejezd Jizerských hor a Krkonoš, tradiční Staropacký kros, maš-
karní bál, které byly uspořádány pro širokou veřejnost nejen 
občanů a sportovců Staré Paky a nutno konstatovat, že byly 
zdařilé. Za oddíl stolního tenisu – J. Herber – v úvodu vyzdvihl 
pospolitost sportovců ve Staré Pace v rámci TJ v dnešní době, 
kdy lidé spíše hledí sami na sebe a ve svůj prospěch, než aby šli 
společně si zasportovat či se společně pobavit. V jednotlivých 
soutěžích jsou 4 mužstva (z toho jedno mládežnické). Hraje se III. 
liga, krajská soutěž a okresní soutěž. Hráči se účastnili krajských 
i okresních přeborů jednotlivců. Uskutečnil se tradiční vánoční 
turnaj neregistrovaných i přebor oddílu. Na základě připomínek 
byla provedena rekonstrukce osvětlení v tělocvičně základní 
školy. Za oddíl ASPV – M. Kynychová – zdůraznila probíhající 
pravidelná cvičení – a to jóga pod vedením L.Typltové v úterý 

od 19.00 hod. a každou středu volejbal od 19.00 hod.. Za oddíl 
cyklistů nebyl zástupce jednání přítomen.
Hospodář TJ M. Dlouhý předložil závěrečný účet TJ, který 
po celkových příjmech 539 ti s. Kč a výdajích 704 ti s. Kč, je 
za rok 2012 mínusový o 165 ti s. Kč. Důvodem je investi ce do 
pořízení a výstavby nového lyžařského vleku. Na tuto zprávu 
navazovala zpráva předsedy revizní komise při TJ Sokol Stará 
Paka p. J. Knapa. RK zkontrolovala celkem 155 dokladů (faktur, 
účtenek, příjmových a výdajových dokladů, výpisů banky). Bylo 
zjištěno několik drobných nedostatků (nedoložení poskytnutí  
fi nančních sponzorských darů příslušným dokladem - smlouvou 
– ve dvou případech, nedoložení přestupu hráče do jiného oddílu 
písemným dokladem). Tyto nedostatky byly do termínu konání 
této valné hromady odstraněny. Dále RK provedla podrobnou 
kontrolu pojistné smlouvy fy Kooperati va na majetek TJ Sokol, 
vzhledem k výši této pojistky, která je hrazena ročně. RK ve zprá-
vě stanovila úkol pro výbory oddílů na rok 2013 a poděkovala za 
přehlednou a bezproblémovou práci hospodáři TJ M. Dlouhému. 
Dalším bodem bylo tradiční vyhodnocení nejlepších sportovců, 
funkcionářů a mužstev za uplynulé období. V poslední části  
jednání, diskusi, bylo zmíněno výročí 50 let od založení oddílu 
lyžování ve Staré Pace, poděkováno za práci výboru i oddílů TJ, 
připravované rozšíření prostorů pro rozhodčí a šatny pro mládež-
nická mužstva na fotbalovém hřišti , informace o novém správci 
sportovního areálu Sokolák paní Aleně Košťálové a v neposlední 
řadě přání pevného zdraví všem akti vním sportovcům a dobré 
sportovní úspěchy v roce 2013. Závěr schůze a poděkování za 
akti vní účast provedl L. Frýba.

22. 2. 2013 - Za výbor TJ Sokol Stará Paka – Jiří Knap st.

Tradiční lednový termín, tentokrát 18. 1. 2013, využívají staropačtí  
lyžaři pro svoje setkání, kdy hodnotí  uplynulý rok, co se podařilo 
uskutečnit i co se nepodařilo a co je čeká v roce nastávajícím. 
Řízení tohoto jednání se tradičně ujal člen výboru oddílu L. Frýba. 
V úvodu všichni přítomní minutou ti cha vzpomenuli na bývalé 
členy, kteří v roce 2012 opusti li řady sportovců navždy, byli to 
Miroslav Jenček, Václav Schuster a Eduard Wieser. Poté předseda 
oddílu V. Šeps podrobně zhodnoti l uskutečněné akce – únorový 
příjezd Krakonoše do Staré Paky, 34. ročník přejezdu Jizerských 
hor a Krkonoš, březnový 11. Lyžařský maškarní bál, dubnový 35. 
ročník běžeckého terénního závodu Staropacký kros. Zmínil se 
i o pracích na Staropacké boudě v Rokytnici nad Jizerou (brigády 
na dřevo, úklid chaty apod.). Nejširším tématem však byla výstav-
ba nového lyžařského vleku v zimním středisku Staropacká hora. 
Přes úvodní administrati vní překážky, kdy muselo být zajištěno 
spousta povolení, žádostí , plánů, které se zajišťovaly již na jaře, 
došlo s různými průtahy k vydání stavebního povolení až v měsíci 
záři 2012. V tu chvíli začal doslova boj s časem (přes úpravy te-
rénu, kudy povede trasa vleku, výkopy pro patky sloupů, výkopy 
pro kabeláž, betonáže patek a mnoho dalších dílčích prací). Ne-
změrným úsilím stálých pracovníků jako L. Frýba, J. Poličanský, 
J. Nypl, B. Nýdrle, V. Šeps, P. Pakosta, R. Frýba, Z. Pavelka, M. 
Straňák a mnoha dalších, kteří přicházeli na pomoc střídavě, se 
dílo do konce roku 2012 podařilo zajisti t stavebně. V nadcházející 
zimě se však nedá prozatí m vlek použít pro veřejnost, protože 
zbývá uskutečnit zátěžové zkoušky, tahová zkouška, revize elek-
tro, revize lana a strojní části  a dokumenty o jejich provedení 
předložit stavebnímu úřadu ve Staré Pace a zároveň tak požádat 
o kolaudaci díla. Na vlastní výstavbě vleku bylo odpracováno 1883 
brigádnických hodin a další nespočet hodin odvedl L. Frýba při již 
zmíněném shánění potřebných dokladů a písemných materiálů. 
Předseda oddílu pak poděkoval všem, kteří svojí prací, ve větší či 
menší míře, přispěli ke zdárnému dokončení této velké stavební 
akce. O průběhu této akce informoval také týdeník 5+2 Jičínska ze 
dne 6. 12. 2012 ve svém ti tulním článku. Ocenění ve formě dárko-

Lyžaři hodnoti li

vého balíčku a čestného uznání se výše uvedeným členům oddílu 
dostalo z rukou předsedy TJ Sokol Mgr. M. Pospíšila, který ve svém 
příspěvku taktéž vyzdvihl akti vitu členů lyžařského oddílu a ma-
ximální snahu o dokončení díla. V další části  vystoupil hospodář 
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oddílu B. Nýdrle, který konstatoval, že po dlouhých kladných letech 
byl rok 2012 pro oddíl prodělečný cca o 102 ti s. Kč, a to především 
díky akci lyžařský vlek. Celkem bylo členy oddílu odpracováno na 
akcích 3907 brigádnických hodin. M. Straňák seznámil přítomné 
se změnami při vjezdu motorových vozidel na chatu v Rokytnici 
n. Jiz. V další části  jednání bylo zvoleno 10 zástupců oddílu na 
valnou hromadu TJ Sokol Stará Paka, předseda oddílu seznámil 
přítomné s chystanými akcemi pro rok 2013 a v neposlední řadě 

padla i zmínka o založení oddílu lyžování ve Staré Pace v roce 
1963, což v letošním roce představuje kulatých 50 let. K tomuto 
výročí během roku připraví výbor oddílu vzpomínkovou akci. 
Závěrem můžeme říci, že oddíl lyžování vybudoval ve Staré Pace 
dílo, které by mělo sloužit široké veřejnosti  a především mládeži 
po dlouhou řadu dalších let a které umožní využívat místních 
podmínek pro akti vní zimní sport. 

Zaznamenal: Jiří Knap – člen LO

Po podzimní části  fotbalových soutěží 2012 - 2013 si naše 
mužstva dospělých vedou velmi dobře. V 1.B třídě přezimovalo 
naše „A“ mužstvo na prvním místě s náskokem 2 bodů na Nové 
Město n. M. Nic však není vyhráno. Čeká nás 13 těžkých jarních 
zápasů, neboť každý soupeř se bude chtí t na prvního v tabulce 
vždy „vytáhnout“. Dobré náladě nepřispívá ani současný kádr 
tohoto mužstva, neboť k dispozici je cca 12 až 13 hráčů, což je 
žalostně málo. Důvodů je hned více.
Tak tedy: 1.FK Nová Paka založil taktéž „B“ mužstvo , které bude 
hrát na jaře mimo soutěž ?? okresní soutěž Jičínska (pokud 
volný soupeř při lichém počtu účastníků bude s utkáním souhla-
sit?!). Do tohoto mužstva odešli někteří mladí hráči Nové Paky, 
kteří ještě na podzim nastupovali pravidelně v dresu Staré Paky. 
Dále je to situace okolo „B“ mužstva, které je v okresní soutěži 
Jičínska na pěkném 2. místě. Avšak je zde problém komunikace 
vedení B a A mužstva, kdy daleko v minulosti  bylo nepsaným 
pravidlem, možná i zákonem, že „B“ mužstvo bylo (a i v našem 
případě musí do budoucna být) hráčskou rezervou pro mužstvo 
„A“. To znamená, že trenér A mužstva musí mít možnost před 
utkáním si z B mužstva vyti povat 2-3 hráče, kteří A mužstvu 
vypomohou. A toto v současné době nefunguje. B mužstvo 
trénuje v jiný den, než A. Proč a jaký je k tomu důvod, bude 
vedení oddílu v brzké době řešit. Už jen v psychice hráče musí 
kladně zapůsobit to, že si může zahrát proti  hráčům Nového 
Města nad Metují, které v minulosti  hrálo i vyšší soutěže než 
1. B třída, než že pojede v neděli do Žereti c. Dalším důvodem 
je přístup hráčů k tréninku. Dalo by se zde rozebírat podrobněji 
a šířeji, ale to není smyslem tohoto článku. Již zmíněnými zá-
ležitostmi se zabývá článek zveřejněný 21. 3. 2013 v týdeníku 
5+2 (který taktéž předkládáme širší veřejnosti ), kde hodnotí  
situaci předseda oddílu kopané O. Vrabec. Dalším příspěvkem 
je – Informace pro členy fotbalového klubu TJ Sokol Stará Paka 
– který je určen pro členy oddílu, ale i pro příznivce, aby si udě-
lali obrázek, co dnešní fotbal stojí. Dále zveřejňujeme i přehled 
zápasů mužstev dospělých „A“ i „B“ a starších žáků U-15, které 

Aktuality ze staropacké kopané se budou odehrávat na našem hřišti  ve Staré Pace. Čímž se 
dostáváme k podstatě tohoto zamyšlení a zveme všechny pří-
znivce staropacké kopané k návštěvě jednotlivých utkání jarní 
části  soutěží, neboť věříme, že se bude hrát i nadále dobrý 
fotbal a bude na co koukat. Zároveň tí mto vyzýváme bývalé 
akti vní hráče či příznivce, kteří by měli nejen čas, ale hlavně 
chuť a snahu pomoci fotbalu ve Staré Pace. Výbor fotbalového 
oddílu se stále potýká s nedostatkem schopných funkcionářů 
(hlavně zajišťování pořadatelské služby a dalších úkonů při 
mistrovských zápasech), kteří jsou ochotni pro fotbal ve Staré 
Pace udělat něco navíc v rámci svého volného času. Věříme, že 
i samotní hráči přispějí svými výkony ke spokojenosti  diváků.

Březen 2013, z podkladů FO zpracoval Jiří Knap st.

Jaro 2013

2012
-

2013

A mužstvo B mužstvo Starší žáci - U-15

1. B třída okr. Soutěž Krajská soutěž SP

SOBOTA NEDĚLE SOBOTA

23. - 24. 3
D 15.00              SO V 12.45    NE POLICE 

SOBOTKA HRONOV/POLICE

30. - 31. 5.
D 16.00              SO D 14.00              SO

MOSTEK MEZIMĚSTÍ/TEPLICE 

6. - 7. 4.
V 16.30              SO V 11.30 SO KUNČICE 

MLADÉ BUKY VRCHLABÍ

13. - 14. 4
D 16.30              SO V 17.00              NE D 14.30              SO

ŽACLÉŘ PODHRADÍ B Č. MEZIŘÍČÍ

20. - 21. 4
V 17.00        SO UMT D 17.00              NE V 10.15 NE Provodov

NOVÉ MĚSTO n/M LIBUŇ ROZKOŠ

27. - 28. 4.
D 17.00              SO V 17.00              NE SO

MILETÍN ŽELEZNICE B VOLNO

1. 5.
V 15.00              ST

HOSTINNÉ

4. - 5. 5.
V 17.00              SO D 17.00              NE D 15.00              NE

BÍLÁ TŘEMEŠNÁ LIBÁŇ B HOSTINNÉ

11. -12. 5.
D 17.00              SO V 17.00              SO D 15.00              SO

JÁNSKÉ LÁZNĚ ŽERETICE HRONOV/POLICE 

18. - 19. 5.
V 17.00              SO V 17.00              NE V 10.00   SO TEPLICE

RUDNÍK MILETÍN B MEZIMĚSTÍ/TEPLICE 

25. - 26. 5.
D 17.00              SO V 17.00               SO D 15.00              SO

KOPIDLONO DĚTENICE VRCHLABÍ

1. - 2. 6.
V 17.00              NE V 10.00              NE

LIBÁŇ VOLNO Č. MEZIŘÍČÍ

8. - 9. 6.
D 17.00              SO D 17.00              NE D 15.00              SO

JIČÍN B CHOMUTICE B ROZKOŠ/BABÍ

15. - 16. 6.
V 17.00              SO V 17.00              NE SO

HOSTINNÉ VALDICE B VOLNO

22. - 23. 6.
D 17.00              NE

ROBOUSY B
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Po mnoha letech byla z důvodu menšího počtu akti vně hrajících členů 
do mistrovských soutěží přihlášena pouze tři družstva dospělých.

A - mužstvo
Složení: Jan Herber, Pavel Vajgl, Petr Dlabola, Lubomír Šajner, 
Luboš Krti čka.
Uplynulá sezóna 2011-2012 pro A-mužstvo skončila vynikajícím 
druhým místem v divizi (nejvyšší soutěž Královéhradeckého kraje) 
za suverénním celkem DTJ Hradec Králové. Právě tento tým nám 
nabídl převodem vyšší soutěž, tedy 3. ligu. Na rozmyšlení jsme měli 
pouze 2 týdny. Minulost nám dala cenné zkušenosti  a zjištění v tom, 
že bez posily by bylo velmi těžké soutěž udržet. Oslovili jsme proto 
mladého kmenového hráče z Jičína Milana Ročka. Bez dlouhého 
váhání nám v případě účasti  ve 3. lize přislíbil přestup za podmínky, 
že musíme přesvědčit vedení jičínského oddílu. Po jednáních s Jičí-
nem se nám nakonec podařilo najít kompromis v podmínkách a na 
základě toho jsme souhlasili s převodem soutěže.
Opět se bude ve Staré Pace hrát 3. liga!!! Těšili jsme se, že ten-
tokrát budeme hrát s posíleným kádrem důstojnější roli. Bohu-
žel poté nastal zvrat v podobě zákulisních jednání hráče Ročka 
s týmem Vrchlabí. Vzhledem k lepším nabízeným podmínkám 
na jejich nabídku nakonec kývl. Tím jsme přišli o posilu a jinou 
adekvátní náhradu se narychlo nepodařilo sehnat. Po první polo-
vině odehraných mistrovských utkání jsme se umísti li na poslední 
příčce s pouhou jedinou výhrou nad jedním z favoritů soutěže 
Kolínem A. Druhá polovina dopadla o poznání lépe s bilancí 
4 výher, 3 remíz a 4 porážek.
Více jak na poslední příčku jsme ovšem nedosáhli a spolu se Spartou 
Praha B a Raspenavou sestupujeme. Zajímavostí  je, že jsme jednou 
získali skalpy týmů ze špičky tabulky = výhry nad Kolínem, Loko 
Pardubice A, respekti ve cennou remízu s Bižuterií Jablonec n.N.

Sezóna 2012-2013
Konečná tabulka – 3.liga mužů skupina C

1. Bižuterie Jablonec nad Nisou A 22 16 2 4 0 193:131 56
2. FK Kolín A 22 13 5 4 0 195:134 53
3. Lokomoti va Pardubice A 22 11 8 3 0 198:137 52
4. TJ Dv.Králové n.L.- Jiskra Jaroměř A 22 11 5 6 0 195:154 49
5. Koberce Brázda Vrchlabí A 22 10 5 7 0 184:165 47
6. SKST Liberec C 22 10 2 10 0 161:176 44
7. Sokol Kostelec nad Orlicí A 22 7 5 10 0 166:177 41
8. Converse Elizza Praha C 22 7 5 10 0 158:172 41
9. Sokol Chrudim A 22 7 3 12 0 153:192 39
10. Jiskra Raspenava A 22 6 2 14 0 145:185 36
11. Sparta Praha B 22 4 5 13 0 131:199 35
12. Sokol Stará Paka A 22 5 3 14 0 146:203 35

B - mužstvo
Složení: Jiří Krutský st., Luboš Krti čka, Marti n Budina, Jiří Krut-
ský ml., Pavel Vávra, Jakub Oravec (střídavý start z TJ Nová Paka).
Rezervní tým v krajské soutěži 2. třídy Královéhradeckého kraje po 
celou sezónu provázely nevyrovnané výkony jednotlivých hráčů.
Našemu týmu se nepodařilo splnit hlavní úkol pro tuto sezónu, 
což bylo udržení se v krajské soutěži, a jediný bod rozhodl o tom, 
že sestoupí po dlouhých letech do jičínského regionálního přebo-
ru 1. třídy. Rozhodující byly hlavně dva zápasy s Lázněmi Bělohrad, 
které byly “téměř” vyhrané, ale vlastními chybami a kopcem smů-
ly jsme je jen zremizovali, což se v konečném pořadí ukázalo jako 
klíčové. V příští  sezóně je cíl jasný, vyhrát okresní soutěž a vráti t 
se tak zpět do krajské soutěže.

Sezóna 2012-2013
Konečná tabulka – KS 2. třídy mužů, sk. A

1. KPST Hradec Králové A 22 16 3 3 0 193:121 57
2. TTC KB Vrchlabí C 22 17 0 5 0 196:92 56
3. Sokol 2 Hradec Králové E 22 16 1 5 0 191:96 55

Aktuality z oddílu stolního tenisu 2012-2013
4. DTJ-Slavia Hradec Králové E 22 12 2 8 0 170:159 48
5. Tatran Hosti nné C 22 11 4 7 0 174:155 48
6. Sokol Nemyčeves A 22 10 4 8 0 175:159 46
7. TJ Nová Paka B 22 9 1 12 0 148:164 41
8. Sokol 2 Hradec Králové F 22 9 0 13 0 136:161 40
9. Sokol Chlumec n.C. B 22 6 3 13 0 140:191 37
10. TJ Lázně Bělohrad A 22 4 4 14 0 124:196 34
11. Sokol Stěžery C 22 5 1 16 0 121:200 33
12. Sokol Stará Paka B 22 4 3 15 0 123:197 33
Více podrobnějších informací o stolním tenisu najdete na webu: 
htt p://sti s.ping-pong.cz

C - mužstvo
Složení: Ladislav Hruška, Pavel Kuřík, Jiří Krutský ml., Pavel Vávra, 
Marti n Havelka, Marti n Richter, Jiří Knap.
Aktuálně nedokončená sezóna 2012/2013 nepřinesla “C” muž-
stvu kýžené uklidnění v podobě klidných příček ve středu tabulky 
skupiny 2. třídy jičínského regionu stolních tenistů. Po několika 
zdánlivě vyrovnaných výsledcích nás opět čeká sestup o skupinu 
níže. Doufáme, že s podporou bývalých hráčů, kteří v uplynulé 
sezóně nereprezentovali v dostatečné míře “C” mužstvo, bude 
nová sezóna již stabilnější.

Sezóna 2012-2013
Stolní tenis - RP 2. třída muži (neúplná tabulka)

1. Lány B 21 17 2 2 251:127 57
2. N.Paka D 21 11 3 7 205:173 46
 L.Bělohrad C 21 10 5 6 205:173 46
4. L.Bělohrad B 21 11 2 8 197:181 45
5. Popovice A 20 9 6 5 188:172 44
6. Jičín C 21 10 1 10 178:200 42
7. Chomuti ce A 20 9 3 8 203:157 41
8. Kopidlno B 21 8 3 10 174:204 40
9. Butoves B 21 8 1 12 187:191 38
10. Veliš A 19 9 1 9 168:174 38
11. Žlunice 21 6 2 13 166:212 35
12. St.Paka C 20 1 1 18 102:258 23

Žáci
Složení: Marek Flégl, Tomáš Flégl, Radek Jech, Franti šek Doubek.
Zdatně si vede i naše žákovské družstvo, které je asi v polovině 
nedohraného žebříčku přeboru jičínského regionu.

Sezóna 2012-2013
Stolní tenis - Reg. přebor žáci (neúplná tabulka základní části )
1. Libáň 8 6 1 1 62:18 21
2. Radim 7 5 2 0 48:22 19
3. Valdice 7 5 2 0 43:27 19
4. L.Bělohrad 7 5 1 1 44:26 18
5. Hořice 7 4 1 2 45:25 16
6. St.Paka 8 3 2 3 48:40 16
7. Jičín B 7 3 2 2 40:30 15
8. Sobotka 8 1 2 5 31:49 12
9. Chomuti ce 7 1 0 6 22:48 9
10. Železnice 7 0 1 6 17:53 8
11. Lány 7 0 0 7 8:70 7
Více informací o stolním tenisu jičínského regionu najdete na 
webu: www.cstv.cz/jicin/
Pro veřejnost pořádáme každoročně Vánoční turnaj neregistro-
vaných na Boží hod. Turnaje se 25. 12. 2012 zúčastnilo tradičně 
kolem 20 hráčů všech kategorií a v duchu Vánoc všichni odcházeli 
s dobrým pocitem z předvedené hry a drobnými cenami. Tuto 
tradici chceme i nadále udržet.
Novinkou jsou přibližně rok fungující webové stránky našeho 
oddílu htt p://pinec-starapaka.webnode.cz

Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola
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