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USNESENÍ ZE 17. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
17. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 19. 9. 2013 v kulturním domě Brdo.
Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1) Smlouvu o poskytnu� příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnos� na čás� území Královéhradeckého
kraje mezi Obcí Stará Paka a Královéhradeckým krajem.
2) Navýšení členského příspěvku dle usnesení z valné hromady
MAS Brána do Českého ráje ze dne 25. 4. 2013 z 2,- Kč na
13,- Kč za trvale přihlášeného občana za rok.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará
Paka.
2) Ověřovatele zápisu ze 17. veřejného zasedání pana Daniela
Zajíce.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ladislav Frýba a paní
Mgr. Ivona Hykyšová.
4) Prodej čás� pozemku p. č. 173/1 - část cca 600 m2 z celkové
výměry 12 866 m2 v k. ú. Roškopov, trvalý travní porost, panu
Václavovi Rubeškovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 12. 2013
5) Bezúplatný převod pozemků p. č. 1387/3 o výměře 5 m2,
p. č. 1387/4 o výměře 77 m2, p. č. 1386/2 o výměře 6 m2,
p. č. 1386/3 o výměře 145 m2, p. č. 1386/5 o výměře 28 m2
všechny ostatní komunikace v k. ú. Stará Paka Městu Nová
Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
6) Pronájem čás� pozemku p. č. 467/4 – část 20 m2 z celkové
výměry 3 534 m2 v k. ú. Stará Paka, ostatní plocha, manželům
Janovi a Blance Fejfarovým za 500,-Kč za jeden běžný rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
7) Pronájem čás� pozemku p. č. st. 213/3 – část 20 m2 z celkové výměry 2 208 m2 v k. ú. Stará Paka, zastavěná plocha a
nádvoří, panu Antonínovi Vohnickému za 500,-Kč za jeden
běžný rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
8) Pronájem čás� pozemku p. č. st. 213/3 – část 20 m2 z celkové výměry 2 208 m2 v k. ú. Stará Paka, zastavěná plocha a
nádvoří, paní Marianě Ruczové za 500,-Kč za běžný rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
9) Smlouvu o obstarání zimní údržby od 1. 11. 2013 do 31. 3.
2014 mezi Obcí Stará Paka a Agrochovem Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
10) Smlouvu o poskytnu� dotace na úhradu činnos� souvisejících s povodněmi mezi Obcí Stará Paka a Královéhradeckým
krajem ve výši 529 255,-Kč.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 9. 2013
11) Rozpočtové opatření obce Stará Paka č. 4.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
12) Vystoupení Obce Stará Paka z členství z MAS Brána do Českého ráje, o.s. v souladu se stanovami MAS Brána do Českého
ráje, o. s. a s příspěvkovým řádem MAS Brána do Českého
ráje, o. s. dle čl. 2 Členský příspěvek, dnem 12. 9. 2013.
Zodpovídá: ZO
Termín: 12. 9. 2013
13) Předběžný souhlas k budoucímu převodu dvou čás� pozemkové parcely č. 717/5 v k. ú. Brdo od Státního pozemkového
úřadu Obci Stará Paka na základě navrženého dělení a budoucího geometrického plánu dle žádos� pana Josefa Mühla, který bude zároveň žádat o převod zbylé čás� pozemku
p. č. 717/5 do svého vlastnictví.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva
obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 8. 2013.
3) Příkaz k provedení inventarizace movitého i nemovitého
majetku obce Stará Paka za rok 2013.
4) Informaci o probírce toku Rokytka po povodních ze dne
2. 6. 2013 a 9. 6. 2013, provedené Povodím Labe.
5) Informaci o rekonstrukci a žádostech na přidělení obecního
bytu v č. p. 183 ve Staré Pace.
6) Informaci o předání opraveného mostku v ulici Josefa Tůmy
ve Staré Pace po rekonstrukci ČOV.
7) Informace o pracích v obci – oprava a zbezprašnění místních
komunikací, výměna oken v MŠ, OÚ, oprava mostku u Viků,
oprava břehu u Normy, oprava chodníku v ul. Sokolská, zpracování projektové dokumentace - zbezprašnění prostoru u
byt. domu čp. 379, 380, 381, zpracování projektové dokumentace - zbezprašnění Letná a v ulici Pod Hřebčínem.
8) Informaci o prevenci pro hasiče - nakoupení pro�povodňových pytlů, čerpadla.
9) Informaci o možnos� podání žádos� o neinves�ční transfery
společenským organizacím a spolkům dle pravidel obce na
rok 2014.
10) Informaci o nabídce SKS Jablonec n/N o možnos� třídění
odpadů Bio.
11) Informace o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce
ze dne 13. - 15. 8. 2013.
12) Informaci o předčasných volbách do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR ve dnech 25. – 26. 10. 2013.
13) Upozornění pí. Hylmarové na zanesené koryto Olešky splaveným materiálem po povodních v Ús�.
14) Informaci p. Frýby o špatném stavu cesty na staropackých
horách.
15) Informaci pí. starostky o nahlášených ztrátách dřeva z obecních lesů.
16) Informaci pí. starostky o pohřešovaném občanovi Staré
Paky.
17) Dotaz p. místostarosty na prořezání lípy na Brdě.
18) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ o rekonstrukci učeny fyziky
a chemie.
19) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ o závadě a opravě na vodovodním řadu v základní škole.
20) Informaci ředitele Masarykovy ZŠ o vystoupení dě� na akci
„Jičín město pohádky“.
21) Připomínku p. Frýby na neudržování soukromých pozemků.
22) Připomínku p. Fendrycha na poškození silnice na Brdě a možnost její opravy.
23) Poděkování občanů Brda za úpravu zeleně a hřbitova v obci.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy ZO Stará Paka.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
Město Nová Paka zrenovovalo čis�rnu odpadních vod, která se
nachází na území obce Stará Paka. Protože se tato akce bezprostředně dotýká naší obce a bude sloužit našim občanům dlouhá
léta, předávám �skovou zprávu Vodohospodářské obchodní
společnos� a.s., Jičín, která je provozovatelem této akce.
Věra Hlostová, starostka

Město Nová Paka zrenovovalo čis�rnu odpadních vod
V dubnu 2012 započala nákladná rekonstrukce a modernizace čis�rny odpadních vod v obci Stará Paka. Stavba za více než 95 milionů korun byla dokončena po více než jenom roce, a to v červenci.
Na úpravu čis�rny město Nová Paka získalo dotaci z Ministerstva
životního prostředí ve výši 66 milionů. Areál bude provozovat
i nadále Vodohospodářská a obchodní společnost a. s.
Čis�rna se dočkala svého slavnostního otevření dne 20. září.
Za účas� zástupců investora města Nová Paka, zástupců Královéhradeckého kraje, společnos� Metrostav a dalších společnos�
podílejících se na stavbě byl zahájen její provoz. Čis�rna se také
na jeden den otevřela veřejnos�, která mohla nahlédnout do areálu. Bylo možné vidět zblízka postup čištění vod, které produkuje
každá domácnost a které se dále vypouš� do vodních toků.
Stavbu prováděla společnost Metrostav a. s., která vyhrála výběrové řízení s nejnižší cenou. Investorem stavby je město Nová Paka,
které na stavbu získalo finanční prostředky z Operačního programu
životního prostředí – Prioritní osa 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, Oblast podpory 1.1
- Snížení znečištění vod. Celkové náklady na projekt byly 95,3

milionů korun bez DPH. Stavební náklady činily 88,6 milionů
korun. Dotace z Operačního programu životního prostředí činila
66,3 milionu korun, z čehož je částka 62,7 milionu hrazena z prostředků Evropské unie a částka 3,6 milionu je hrazena ze státního
rozpočtu prostřednictvím Státního fondu životního prostředí. „Termín dokončení stavby byl dodržen, stejně tak jako nebyl překročen
daný rozpočet. Věřím také v kvalitu provedení stavby,“ vyjadřuje
spokojenost starosta Nové Paky Rudolf Cogan.
Při přestavbě čis�rny byly využity moderní technologie, aby čištění
splňovalo veškeré parametry čištění odpadních vod s ohledem na
životní prostředí. Čis�rna bude sloužit pro více jak 11 000 občanů
v Nové a Staré Pace. Její kapacita je však již dopředu zvýšena až
pro 14 000 lidí s ohledem na budoucí rozvoj dané lokality. Čis�t se
zde budou jak splaškové odpadní vody, tak odpadní vody dešťové,
za použi� mechanicko – biologické technologie čištění. Objemová
kapacita čis�rny je až 3 821 m3/den. Čis�rna ročně vyprodukuje
1000 tun kalu, z čehož je více jak 90 % použito na rekul�vace
a zbytek materiálu je deponován na skládku. Čis�rnu odpadních
vod provozuje na základě nájemní smlouvy Vodohospodářská a obchodní společnost a.s. „Celý proces čištění je zajímavou formou
prezentován v nové brožurce, kterou jsme u této příležitos� vydali.
Běžný občan se tak může dozvědět, co se děje s vodou, kterou
denně spotřebovává. K nám voda přijde jako voda odpadní, projde
složitým procesem čištění a následně ji navracíme zpátky do přírody,“ vysvětluje význam eduka�vně – informa�vní brožurky, kterou
VOS a.s. při této příležitos� vydává, ředitel společnos� Ing. Richard
Smutný. „V nové čis�rně odpadních vod pracují tři naši zaměstnanci, kteří denně dohlíží na její správné fungování,“ dodává.

Blížíme se k vyspělos� západních zemí?
Odpověď na �tulní otázku je velmi jednoduchá – alespoň v oblas� odkládání odpadů neblížíme, ani zdaleka…. Nemělo by cenu se tu
rozsáhle rozepisovat, ale skutečná realita nás nu� na neblahý stav odkládání odpadů poukázat pár větami trochu „hrubšího zrna“.

Roční náklady obce v oblas� odpadového hospodářství jsou
přibližně 1,6 milionu korun. Všemi dostupnými prostředky se
snažíme tyto výdaje snížit, abychom mohli ušetřené peníze z této
kapitoly investovat do smysluplnějších projektů v obci.
Rozšířili jsme systém sběru tříděného odpadu, tzn. že domácnos�
mohou třídit různé komodity doma do barevných pytlů, které
jsou zdarma k vyzvednu� na Obecním úřadě. Ohlasy zástupců
domácnos�, které tento systém využívají, jsou kladné. Záporné
doposud zaznamenány nebyly.
Každému poc�vě třídícímu občanovi se musí zvedat žaludek, když
vidí, jaký neskutečný BORDEL někdo dokáže vyhodit do sběrné
ohrádky či tento BORDEL nechat podél kontejnerů. Lze pocho-

pit, když je kontejner komoditou již naplněn, že nechá například
skleněné lahve vedle onoho kontejneru.
Tito nezodpovědní lidé by se měli vrá�t do základní školy a naučit
se číst. Na každém kontejneru je to�ž napsáno, co se do něho
má odkládat a totéž je napsáno i na nově zřízených ohrádkách.
A vidíte, i přesto tam někdo vhodí to, co tam nepatří!!!! Tito lidé
by se měli za své chování STYDĚT!!!
Povinná školní docházka byla v naší zemi zavedena v dobách
Marie Terezie, kdy se dě� začaly učit číst, psát a počítat. Nyní
žijeme v jedenadvacátém stole�, v moderní době plné technologií, digitálním věku. To jsou mezi námi opravdu někteří
NEGRAMOTNÍ???
Pokud občanovi nestačí objem svozové nádoby (popelnice) či
modrobílého pytle s logem, má možnost odvézt si svůj BORDEL,
správně řečeno velkoobjemový či komunální odpad, do sběrného
dvora v Nové Pace, s nímž má naše obec pro tyto účely uzavřenu
veřejnoprávní smlouvu.
Obecní dělníci v čele s panem Hamáčkem a Tomešem stráví s
odvozem a úklidem sběrných hnízd cca 3 pracovní dny v měsíci!!!! A BORDELU je čím dál víc. Nabízí se zde otázka, zdali toto
nezodpovědné chování nesouvisí s jistou formou úspory domácnos�. Proč by vozili např. starý koberec, televizi, ledničku atd.
do sběrného dvora svým autem, když to můžou odvézt obecní
pracovníci, že? Obec to stojí spoustu peněz a taky nám zbývá na
ostatní práce méně času!
Někteří občané žijící poblíž kontejnerových hnízd tvrdí, že tento
odpad tam nevhazují jen staropač�, ale že zastaví třeba auto
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s cizí SPZ a vhazuje tam právě onen zmíněný BORDEL. Pokud
tomu tak opravdu je, nebojte se na tyto NEGRAMOTY zakřičet
otázkou, zda umějí číst!!!! A vůbec, proč si svůj odpad, když jsou
cizí, neodvezou s sebou až domů? Občané, nebojte se a dejte
jim verbálně co proto!!!!

Stav a okolí sběrných hnízd neustále monitorujeme. Pokud se stav
nezlepší, budeme nuceni se zamyslet nad možným přesunem
sběrných hnízd od hlavní silnice na jiná vhodná místa a pozemky,
které jsou majetkem obce!
Josef Dlabola

Oplocení fotbalového hřiště
V průběhu měsíce srpna byla dokončena první etapa oplocení
fotbalového areálu. V průběhu prací se rozpoutaly různé vášně, a to především občanů ulice Tovární a Jaromíra Brože, kteří
skrze areál procházejí do ulice Revoluční a naopak, s �m, že jim
bude zamezeno v tomto průchodu. Načerpali to�ž různé dezinformace od spoluobčanů, kteří nejsou na rozdíl od zástupců
investora znalí věci.
Investorem stavby oplocení je Obec Stará Paka, která areál pronajímá TJ Sokolu Stará Paka. Zástupci obce reagovali v roce 2010 na
písemně podané podněty TJ Sokol Stará Paka. Důvodem žádos�
o výstavbu plotu byl vandalismus v areálu a krádeže mobiliáře TJ.
Celkové škody na majetku byly vyčísleny na desítky �síc korun.
Žádos� zástupců TJ Sokola Stará Paka bylo v roce 2010 vyhověno
a bylo také zažádáno o souhlas se stavbou I. etapy na stavebním
úřadě. Již před podáním žádos� o stavební souhlas bylo ze strany
investora zástupcům TJ deklarováno, že musí být zachován průchod pro pěší skrze fotbalový areál. Proto byla plánovaná stavba
rozdělena do etap. Jak již bylo zmíněno, první je již hotova.

V dohledné době se začne připravovat etapa druhá. Návrhem je
výstavba plotu v jihovýchodní čás� fotbalového areálu, při níž
bude zřejmě využito stávajícího zařízení na zachytávání míčů
a dále pak oplocení podél zábradlí a plochy se zámkovou dlažbou směrem k levé straně mostku přes Rokytku (při pohledu na
mostek od stánku s občerstvením), kde by měla být instalována
další vstupní brána do areálu. Vznikne tak dostatečně široký pruh
pro komunikaci pro pěší ve stávající trase. Instalací brány pod
statkem „U Kolenů“ dojde v rámci II. etapy k uzavření fotbalového
areálu. Zde bude brána zřízena z důvodu provozní obslužnos�
a údržby hrací plochy.
Spojnici ulic Revoluční a Jaromíra Brože pro pěší mezi Hybnerovými a hřištěm bude poté připravena obec udržovat schůdnou
i v zimním období (frézování sněhu, případně posyp).
Dle našeho názoru je jakékoli jiné řešení neekonomické a obec
bude �mto, jako správný hospodář, chránit svůj movitý a nemovitý majetek.
Josef Dlabola

Fáma?
Fáma je moderní forma lidové pověs� nebo legendy. Je to příběh,
který si lidé spontánně začnou mezi sebou vyprávět a předávat
dál. Takový příběh je téměř vždy smyšlený nebo nepravdivý, ale
je vyprávěn tak, jako by se opravdu někomu stal. Někdy to bývá
příběh plný v�pu, někdy plný hrůzy a děsu, vždy je to ale příběh,
který se tváří jako popis reality.
Možná se tato definice (zdroj: Wikipedie) dá přirovnat k informacím, které v naší obci někdo nesmyslně pouš� mezi staropacké
občany o stěhujících se spoluobčanech tmavé ple� do bývalého
drážního bytového domu v Nádražní ulici. A zřejmě se ten „někdo“
náramně baví, když vidí strnulé tváře lidí propadajících panickému
děsu. A nedivíme se. Krádeže, násilí, strach vyjít po setmění ven,
přesně toto určitě probleskne každému v tu chvíli hlavou.
Odbavili jsme v průběhu 3 měsíců na Obecním úřadě desítky,
možná stovky telefonátů pobouřených občanů, kteří se na nás
obraceli se stejnou otázkou: „Co je na tom pravdy, že se sem má
stěhovat 60 Romů?“.
Naše odpověď zněla vždy stejně, o ničem takovém nic nevíme.
A vůbec, myslíte si, že by nám to vlastník nemovitos� s předs�hem nahlásil? O tom silně pochybujeme…. Zabraňte někomu, aby
si do své nemovitos� někoho nastěhoval!? Samospráva nemá
v tomto směru žádné pravomoci.

A nyní realita. Je pravdou, že takové otázky se od staropackých
objevují každoročně s blížícím se podzimem. Je tomu tak již tře�
rok po sobě. Před dvěma lety se mezi lidmi mluvilo asi o 4 soukromých nemovitostech, které byly v obci prázdné, neobydlené
a daly by se použít k takovému podnikatelskému záměru. Schválně používáme toto slovní spojení – podnikatelský záměr. Všichni
přeci dobře víme, že podnikavcům a firmám vlastnícím bytové
domy legisla�va v oblas� dávek na bydlení nahrává. Předražené
nájemné, které není ani tržní v daných oblastech, by mělo být
pro nové zákonodárce podnětem k úpravě dotčené legisla�vy.
Myšlenka sociální dávky na bydlení je určitě správná, nicméně je
v tomto směru nutno změnit parametry, aby takové tunelování
státního rozpočtu nadobro přestalo.
K nastěhování romských a nepřizpůsobivých občanů do Staré
Paky za�m „masivně“ nedošlo. Musíme všichni věřit, že akcionáři
uzavřeného inves�čního fondu FINVEST, jež je v Katastru nemovitos� zapsán jako vlastník drážního bytového domu, se k takovému
kroku nerozhodnou a k hromadné vnitrostátní migraci (změna
trvalého bydliště) občanů romské národnos� a nepřizpůsobivých
občanů nikdy nedojde.
Za OÚ Josef Dlabola

KNIHOVNA
Děkuji všem, kteří přispěli do sbírky Světluška 2013, která probíhala celé září v knihovně. Po rozpečetění lucerniček a spočítání
částky jsem na účet poslala 1710,- Kč.
knihovnice

PODĚKOVÁNÍ ZA OBĚTAVOST V PÁTRÁNÍ
Chtěl bych poděkovat policii, hasičům a všem dobrovolníkům (nejen z řad Staropačáků), kteří se podíleli na pátrání po pohřešovaném Miloslavu Čechovi z Roškopova.
Nelitovali neděle a účastnili se pátrací akce na Podlevíně v tak velkém počtu. Akce pokračovala i ve všední dny a všem za jejich
obětavost děkuji.
Miroslav Čech, syn s rodinou
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UDÁLOSTI
SVATBA VE STARÉ PACE
23. 8. 2013 - Pavel Kotyk a Hana Vyhlasová

PODĚKOVÁNÍ A ROZLOUČENÍ S LENOCHEM UTAJENÝ CÍL S DOBRODRUŽSTVÍM

Dobrá byla Vaše snaha, abychom tu mohli zažít
bezstarostný týden blaha.
Prospěli jsme �m svému zdraví. Toho z nás každý si váží a každý z nás to ví.
Žili jsme tu v pohodě. Dobré jídlo, dobré pi�,
ani čas jsme nenechali náhodě.
Vycházky a výlety, každý podle svého.
Sluníčko, či trochu deště – nic nám nevadilo.
Zábava i poučení – tohle všechno se moc cení.
Na román těch příhod bylo, co se nám vše přihodilo.
Každý bude rád na ně vzpomínat.
Zaměstnancům děkujeme, že se o nás starali.
Naše postavy šly k čertu – pár kilo jsme přibrali!
Za rok zase přijedeme, to přání se nám snad splní.
Možná všichni nebudeme – doplní nás zase jiní.
Díky patří Bohouškovi a celému výboru
za čas a tu jejich práci, co věnují našemu „důchodcovskému souboru.“
Za rok si tu zase budem užívat
a pak na Lenoch a hory s láskou vlídně vzpomínat.
Teď zbývá jen se rozloučit a popřá� si:
„Šťastnou cestu, Lenochu – pá pá, směřujeme do Paky, k našemu městu.“
Zlata

Další tajný výlet Svazu důchodců byl rozloučením s létem a přivítáním podzimu. Po řadě určených zastávek ve Staré i Nové
Pace byl autobus plný. Atmosféra jako vždy byla plná napě�,
těšení se i hádání cíle cesty. Míjeli jsme Jičín a dominanty okolí,
jako Trosky, Hrubou Skálu,…Jedeme na sever. Přibližoval se nám
Ještěd. „No jo, pojedeme lanovkou!“ Ale i Ještěd jsme objížděli
dokola a vzdaloval se. Zavrhli jsme i Máchův kraj. Byli jsme již
dost vysoko a potom jsme po úzké silnici, plné ostrých zatáček,
klesali níž a níž a stále s otazníkem KAM?
Kryštofovo údolí nás okouzlilo. Pod mnoha vysokými oblouky
kamenného železničního mostu odmítl couvající autobus poslušnost. Nechtěl vpřed ani vzad. Všichni vystoupili, ale ani to, ani
roztlačování nepomohlo a na blá�vé trávě se kola jen protáčela.
Šofér a vedoucí dělali všechno možné. Osazenstvu to nevadilo
a vydalo se na cestu dolů. Před cílem nás dojel autobus, který
cestou posbíral méně pohyblivé účastníky a malé dobrodružství,
které nejvíce prožíval vedoucí Bohoušek, skončilo. Zachránil nás
vstřícný starosta obce, který po telefonu vedoucího ihned přivezl
kbelík štěrku a lopatu.
První cíl cesty – orloj v Kryštofově údolí – po Praze a Olomouci v pořadí třetí v republice, byl před námi. Poslední úder
dvanácté hodiny rozpohyboval dřevěné figurky. Fotoaparáty
cvakaly jako o závod.
Restaurace „U Kryštofa“ napro� orloji nám poskytla další dobré
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zážitky. V horních patrech je muzeum hraček, starých předmětů, betlémů a různých dokumentů. Objevovali jsme tam hračky
svého dětství i hračky další generace – svých dě�. V přízemí nás
pak čekal výborný oběd.
Opus�li jsme útulnou restauraci i údolí a odjížděli jsme do Hejnic.
Tam jsme navš�vili baziliku, původně klášter. Prohlídka ambitu
a podzemí s rakvemi Clam-Gallasů. Vše pěkné a zajímavé.
U Lázní Libverda jsme vystoupili k poslední tečce našeho výletu.
Obří sud – rarita mezi restauracemi. Malé občerstvení a chvíle
odpočinku. Nejkrásnější byl odtud výhled a roman�cký pohled na

Střípky z Fjordského hřebčína
Milí čtenáři Podhoranu,
dovoluji si Vám po roce opět přinést pár střípků z Fjordského
hřebčína – tedy od koníčků. Rok to byl naštěs� úspěšný �m, že
všichni zvířecí členové ho přečkali v plném zdraví, přivedli na svět
1 koňského potomka a dalších 5 je v očekávání, tudíž budeme mít
příš� rok při akci „Vítání hříbat“ skutečně koho kř�t. Novinkou
je, že mezi novorozenými hříbaty budou potomci přivezeného
plemenného hřebce – opět z Nizozemí – CIKARA. Náš hřebčín
je pro chov Fjordů proza�m v ČR unikátem a Nizozemský svaz
chovatelů Fjordů převzal dohled nad českým chovem a poskytuje mu cenný plemenný materiál včetně důležitých informací.
Návštěva letos na jaře v jejich chovatelské centrále při výběru
hřebců byla velmi poučná.
Rozšířila se nám i členská základna jezdeckého kroužku, a to
už na 34 dě� do 15 let. Zájem dě� o koně roste, zvláště těch
mladších, což je v dnešní přetechnizované době určitě dobrým
znamením. Díky zájmu o výuku jízdy na koni musí dě� vynaložit
nemalé fyzické úsilí nejen při jízdě samotné, ale i při péči o něj
a hlavně získají teore�cké znalos� z nauky o koních. Tyto znalos�
si letos mohly „naše“ dě� ověřit při víkendovém klání se členy
jiných podobných jezdeckých oddílů a naše hrdost nebrala konce, když i jedenác�leté dě� v obecných znalostech o chovu koní
/výživa, nemoci, anatomie, druhové zařazení,…/ dokázaly porazit
čtrnác�leté mládežníky z Hořic.
Letní prázdninové období bylo ve znamení opět dětského
hemžení. Na koních se u nás vystřídalo úžasných 250 dě� z celé
republiky i ze zahraničí – letos např. z Německa, Ukrajiny, Slovenska i z USA.
Většina lidí dnes již ví, že koně se kromě rekreace a sportu hojně
využívají k tzv. hiporehabilitaci – léčbě různých forem pos�žení
fyzických či psychických. I my se zapojujeme do této práce a jsme
rádi, že naši koně, úžasní právě svou spolehlivou povahou, začínají
být vyhledáváni k této práci. V této souvislos�, ale i proto, že
Fjordi jsou velmi všestranní, vznikl zájem i v zahraničí. A tak se
někteří naši odchovanci v budoucnu po absolvování vhodného
výcviku vydají za hranice.
Jen malou perličkou je, že o naše koně – naši práci s dětmi
– projevila zájem i rodina herce Ondřeje Vetchého, kdy jsme
jeho dceru zařadili do týdenního prázdninového programu výuky jízdy na koni.
No a posledním střípkem pro letošek byla účast na mezinárodní výstavě „Kůň 2013“ v Lysé nad Labem, kde jsme účinkovali
v chovatelských ukázkách a hřebec Cikaro zde vyhrál kategorii
malých koní. Dále jsme zde třem �sícům diváků předvedli pushball – koňský fotbal a vrcholem ukázek byla účast v noční show
s názvem „Příběhy a legendy,“ kdy se naši koně předvedli jako
historič� koně Vikingských válečníků ve scénce z boje nacvičené
s herci účinkujícími v mnoha historických filmech.
Tak se budeme těšit, co nám přinese rok příš� a určitě na stránkách Podhoranu přineseme další střípky.
Více informací a fotografií na www.�ordklub.cz
Za hřebčín a občanské sdružení Žaneta Pfefrová

pásmo Jizerských hor, rozpůlených bílým pásem mlhy. Celý den
nám počasí přálo, viditelnost byla dobrá. Jizerské hory nás okouzlily. Ve srovnání s Krkonošemi je vzduch, pročištěný mohutnými
smíšenými lesy, příjemnější. Každé hory mají svůj neopakovatelný
charakter, každé jsou jiné, ale všechny něčím krásné.
Je dobré, že díky těmto různým zájezdům a pobytům můžeme
sami poznávat a hodno�t. Tajný výlet nás oboha�l o poznatky
a zážitky a pobyt ve veselé společnos� nás vytrhl z problémů
všedních dnů. Za to vše děkujeme!
Za Svaz důchodců Zlata Zákoutská

7

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Pohádkové putování
Jedna z prvních akcí mateřské školy v tomto školním roce se
uskutečnila tře� zářijovou sobotu. Bylo to Pohádkové putování
s dětmi a rodiči na Staropackou horu. Ráno u mateřské školy dě�

peníze. Nakonec dě� úspěšně hledaly a našly poklad. Na závěr se
všichni posilnili opečenými vuřty. Škoda, že nás hlavně na začátku
putování provázel déšť. Proto byla účast celkem malá. Doufejme, že příš� rok to již vyjde i s počasím. Poděkování patří všem
zaměstnancům mateřské školy, kteří prokázali velkou krea�vitu
při přípravě celé akce a věnovali dětem i svůj volný čas.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ
přivítala myška, která jim přidělila průkazky, do kterých dostávaly
u jednotlivých stanovišť razítka. Potom putovaly společně s rodiči
po cestě vyznačené fáborky, kde je čekaly další pohádkové postavičky s jednotlivými úkoly – u Křemílka a Vochomůrky skákaly
přes pařez, princezně navlékaly korálky, vodník s vodnicí jim dal
za úkol vylovit rybičky, u Boba a Bobka házely míčky do klobouku,
čarodějnice s loupežníkem je nechala sesbírat všechny vysypané

Výměna oken v mateřské škole
Stalo se již tradicí, že v průběhu prázdninových týdnů, kdy je mateřská škola uzavřena, budova zcela neu�chne. O letošních prázdninách zde probíhala výměna oken v celé budově mateřské školy.
Poděkování patří firmě Vekra za rychle a dobře odvedenou práci.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - STARÁ PAKA
Soubor pedagogicko-organizačních opatření pro školní rok 2013-2014
1. Organizace školního roku 2013/2014
Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých
školách a konzervatořích v pondělí 2. září 2013. Vyučování bude v prvním polole� ukončeno ve čtvrtek 30. ledna 2014. Období
školního vyučování ve druhém polole� bude ukončeno v pátek 27. června 2014.
Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2013.
Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 21. prosince 2013 a skončí v neděli 5. ledna 2014. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2014.
Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2014.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto: Termín 3. 2. - 9. 2. 2014 Jičín, Mladá Boleslav, Příbram,
Tábor, Pracha�ce, Strakonice, Ús� nad Labem, Chomutov, Most, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník
Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 17. dubna a pátek 18. dubna 2014.
Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 28. června 2014 do neděle 31. srpna 2014.
Ředitelská volna z organizačních a provozních důvodů připadnou na dny pátky 2. a 9. května 2014.
Období školního vyučování ve školním roce 2014/2015 začne v pondělí 1. září 2014.
2. Průběh základního vzdělávání v roce 2013/2014
Zápis do 1. ročníku je stanoven na pátek 17. ledna 2014
Vzdělávací programy pro základní vzdělávání. Ve školním roce 2013/2014 se v základních školách vyučuje ve všech ročnících podle
školních vzdělávacích programů (ŠVP) připravených podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (RVP ZV),
ve znění úprav platných k 1. 9. 2013. Náš ŠVP má název:
Navazujeme na tradice, směřujeme k budoucnos� č.j. 01/09-2007
Ve Staré Pace dne 2. září 2013

Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy
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Nová učebna fyziky a chemie
Během hlavních prázdnin byla provedena díky našemu zřizovateli,
Obci Stará Paka, celková rekonstrukce učebny fyziky a chemie.
Práce provedla firma KBV s.r.o Hradec Králové v celkové částce
630 960,- Kč bez DPH. Použity byly finanční prostředky z rezervního fondu a inves�čního fondu a prostředky poskytnuté
zřizovatelem v rozpočtu na údržbu a provoz školy na rok 2013.
Firma získala zakázku na základě poptávkového řízení v souladu
se Směrnicí k veřejným zakázkám obce Stará Paka.
Zveme širokou veřejnost na Den otevřených dveří, který se uskuteční v pátek dne 8. listopadu 2013, kdy budete moci tuto novou
učebnu včetně pomůcek získaných z prostředků EU zhlédnout.
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy

Naši žáci v Klicperově divadle

Mají žáci ještě vůbec zájem o představení v divadle? Není to už
pro ně v době počítačových her a jiné akční zábavy něco naprosto zbytečného, přežitého? Trochu s obavami jsme objednali
vstupenky na představení Poláčkovy hry Bylo nás pět. Přečtené
recenze byly skvělé, ale… Nezklamaly nás, hra byla senzační.
Ve středu 18.9. vyrazil plný autobus těšících se dě� směrem Hradec Králové. V opravdovém kamenném divadle z nich byl dosud

jen málokdo. Vlastně ani nevěděli mnozí z nich, co je čeká. Po
téměř „povinné“ návštěvě MacDonalda jsme dorazili do budovy
divadla. Dě� se naučily dát si spořádaně bundy do šatny a na
základě údajů na vstupence vyhledat svoje místo v hlediš�. Samozřejmě všechny byly poučeny předem, ale skutečnost bývá vždy
složitější. Zvládly to za pomoci paní uváděčky perfektně.
A pak začalo samotné představení. Naše (míním �m učitelky) obavy, že hra dě� nezaujme, byly zbytečné. Pozorně vše sledovaly,
bavily se. Již o přestávce za námi přicházely s �m, jak je to zajímavé,
jak herci krásně zpívají a samozřejmě nás upozorňovaly na herce,
které znají z televize. To už jsme věděly, že naše obavy byly zbytečné
a byly jsme potěšené, že naši žáci stále ještě dokáží vnímat kvalitní
zábavu. Jejich zájem a nadšení vydrželo až do konce.
A když na závěr zazněly věty: „Paní učitelko, kdy pojedeme zase
do divadla? Bylo to mnohokrát lepší než sedět u počítače,“ bylo
to pro nás velkým povzbuzením do další práce.
M. Žalská

Výlet rodičů s dětmi na Riegrovu stezku
V pátek 27. 9. 2013 se žáci staropacké školy společně se svými
rodiči a pedagogy vydali strávit společné odpoledne do přírody.
Naším cílem byla Riegrova stezka. Tato naučná stezka vede krásným údolím řeky Jizery. Celé putování začalo na staropackém
nádraží, kde jsme se sešli v hojném počtu. Jenom dě� ze školy bylo
45 a přidali se i jejich sourozenci s rodiči. Celkový počet účastníků
byl přes 100 lidí. Vlakem jsme jeli do Spálova a potom pokračovali
pěšky krásnou, podzimem malovanou krajinou do Semil. Výlet
splnil očekávání všech zúčastněných. Společně jsme si ve slunném
odpoledni popovídali a sblížili se. Tímto bych chtěla poděkovat
všem účastníkům z řad rodičů, dě� i pedagogů, kteří se s námi
podělili o svůj čas a vyšli si v pátek odpoledne na Riegrovku.
Mar�na Kur�nová

Vyrazili jsme za pohádkou
I letos žáci 1. stupně naší základní školy vyrazili do Jičína na tradiční
fes�val Jičín – město pohádky. Druháčci své kostýmy podřídili tématu letošního ročníku – „Kolo, kolo mlýnský“. Jeli tedy v převlecích
mlynářů, vodníků a mouky. Všichni, až na nás čtvrťáky a drama�cký
kroužek, si užívali programu pohádkového města, který byl tradičně
velmi pestrý. V zámeckém parku zhlédli vystoupení Sportovního
klubu dětského aerobiku Jičín, žákovského orchestru a jiná další
taneční vystoupení. Hlavní atrakcí zde ale byl pro tento den pokus
o zápis do české Knihy rekordů v hromadném odříkávání říkadla
Kolo, kolo mlýnský. Nakonec, i zásluhou našich dě�, byl rekord
uznán – vždyť se ho zúčastnilo 975 dě�!!! Na Valdštejnském
náměs� plném jarmarečních stánků a Chráněných dílniček zazpí-

vala Zora Jandová. A konečně!! Na jičínský Ryneček jsme přijeli
autobusem naplněným k prasknu� i my - čtvrťáci a drama�cký
kroužek. Dramaťák vystoupil se svým představením Orbis pictus
aneb jek se melou dějiny a čtvrťáci s muzikálem Co se semlelo
v Bullerbynu. Byli jsme vděční kamarádům ze školy za to, že odběhli
od pohádkových lákadel a přišli nás podpořit. Dokonce i náš pan
ředitel odložil papírování ve škole a dorazil. Hned jsme věděli, že
se nám bude vystupovat lépe a nezvítězí tréma. Oba „kousky“ se
povedly a odměnou nám všem byl bouřlivý potlesk diváků. Nutno
podotknout, že nejen těch našich - staropackých. Žádný z nás snad
neodjížděl s prázdnou a přivezl sobě nebo svým blízkým nějaký ten
dáreček. Již nyní se těšíme na další ročník fes�valu a jsme zvědaví,
co pěkného nám přinese.
Zuzana Oborníková a Soňa Stuchlíková
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Vystoupení na Hraní bez hranic v Nové Pace
Je 17. září a my opět balíme a nakládáme všechny kulisy a rekvizity! Vypravujeme se do Nové Paky , kde vystupujeme na Hraní bez
hranic, které pořádá občanské sdružení Život bez bariér. Zahráli
jsme s dramaťákem představení Orbis pictus a dě� ze čtvrté třídy

předvedly svůj muzikál Dě� z Bullerbynu. Ocenili jsme celkovou
dobrou organizaci a občerstvení. Na prknech MKS se nám hrálo
opravdu dobře!
Jana Kuželová

ROŠKOPOV
Celoroční shrnu� činnos�
DUBEN
Tento měsíc se již tradičně konaly „Bramborákové hody“ ve stylu
„Čarodejnic“. K tanci a výborným bramborákům hrál p. Skoupa
z Lázní Bělohradu. Napeklo se a zkonzumovalo nespočet bramboráků jak samotných, tak s nivou nebo s uzeným a výborným
zelím, které připravila paní Hana Suchardová. Kolek�v kuchyně
ve složení Dáša Wieserová, Eva Jaklová, Jíťa Stuchlíková, Gabča
Wieserová, Jana Šafářová a Andrea Zuzánková se snažil k plné
spokojenos� všech hostů. Za barem se otáčely sestry Jindřiška
Michalíková a Pavlína Sklenářová, kterým během večera vypomáhala Pavlínka Sklenářová s Fandou Fejfarem. U pípy byli páni
Milan Kříž a Karel Zuzánek.
Během večera proběhla např. soutěž o nejkrásnější čarodějnici,
kterou se svou hezkou maskou vyhrála Jindřiška Michalíková.
Po půlnoci se konalo slosování vstupenek, kdy mohl každý vyhrát
nějakou hodnotnou cenu.
ČERVEN
Na tento měsíc se připravovali členové SDH Roškopov. 8. 6. se
měla konat soutěž v požárním sportu. Na hostování sborů staropackého okrsku se připravovali členové SDH Brdo, kteří chtěli
oslavit 120 let vzniku svého sboru.
Před 13 hodinou se začal řadit slavnostní průvod, který měl projít
Brdem ke sportoviš�. Najednou se strhla doslova průtrž mračen.
Asi po půl hodince jsme se celí promáčení dostali k autům a jeli
domů pro suché oblečení.
Tato průtrž opět způsobila lokální záplavy, které se bohužel opakovaly v jednom týdnu již podruhé. Tentokrát se nevalila jen voda,
ale spousty bahna z polí a zahrádek. Kanalizace nestačila pojímat
veliké návaly vody a bahna, všude byla neskutečná „spoušť“.
Kde bylo třeba, rozvezli dobrovolníci pytle s pískem. Někteří ze
soutěžících se poté vrá�li zpět na Brdo a tam si již za slunného
počasí užili zbytek dne. Soutěž v požárním sportu se letos již
nekonala, ale dle doslechu pivo se vypilo a jídlo snědlo.
Ti, kteří poklidili po předchozí povodni, která se obcemi prohnala
přesně před týdnem, měli slzy v očích. Poděkování patří hlavně
členům sborů dobrovolných hasičů, kteří pomohli všude, kde jich
bylo potřeba a nenechali nikoho napospas ničivému živlu.
ČERVENEC / SRPEN
Na přelomu těchto měsíců se konal tradiční hasičský víkend.
Od sobotního rána se pilně uklízelo jak v hasičárně, tak v okolí
hasičárny a autobusové zastávky. Odpoledne proběhlo školení
„dobrovolníků“ pod vedením pana Karla Raila. Nastalo pozdní
odpoledne a u hasičárny se začali scházet nejen členové sboru ke
společnému posezení při dobrém jídle a pi�. Byl nádherný večer
a u hasičárny se posezení protáhlo do půlnoci.
SRPEN
Ukončení letošního léta se ujal TJ Sokol a AVZO Roškopov. Na
„svazarmovské“ chatě v Roškopově uspořádali pro naše ratoles�
„Dětské odpoledne“ ve stylu dese�boje. Dě� u vstupu dostaly soutěžní kar�čky, kde byly na plánku vyznačeny různé soutěže, které

byly po splnění zaškrtnuty a dě� byly ještě u jednotlivých stanovišť
odměněny různými dobrotami. Po splnění všech dese� disciplín
si s vyplněnou kar�čkou zašly pro medaili a vybraly si cenu, která
se jim líbila. U občerstvení si mohly zakoupit limču nebo klobásu
z udírny. Ani dospěláci nepřišli zkrátka a k pi� se jim točilo pivo.
Odpoledne se zúčastnila paní učitelka Nina Rulfová, která dětem
malovala barvičkami na obličej různé obrázky.
ZÁŘÍ
Na tento měsíc se těšili nejen členové SDH Roškopov, ale i Ti, kteří
celkem pravidelně jezdí na již tradiční „hasičské výlety“.
V sobotu 21. září jsme v brzkých ranních hodinách „vyrazili“ na
již očekávaný víkend. Jako jindy, první „lahváč“ nenechal na sebe
dlouho čekat - tentokráte byl otevřen hned za Novou Pakou, co
se usadili poslední nastoupivš� do autobusu.
Prvním výletním místem, které jsme navš�vili, byl Plzeňský Prazdroj
v Plzni. Při prohlídce pivovaru jsme měli bohužel smůlu - probíhal
sanitární den.
Mezi jednotlivými místy prohlídky pivovaru převážel všechny
pivovarský autobus. V panorama�ckém kině jsme zhlédli film
o výrobě zdejšího piva, v expozici surovin jsme měli možnost
ochutnat suroviny na výrobu piva. V místních historických sklepích jsme ochutnali nefiltrované pivo přímo z dubových ležáckých
sudů, prohlédli si historickou i současnou varnu piva a navš�vili
jsme dárkovou prodejnu přímo v areálu pivovaru.
Po poměrně časově náročné návštěvě pivovaru jsme přešli městem k Pivovarskému muzeu. V muzeu jsme měli možnost prožít
příběh piva od starověku do současnos�. Muzeum je v unikátně
zachovaném právovárečném domě, kde na všechny dýchne atmosféra historie pivovarnictví.
Součás� výkladu v muzeu byla návštěva promítacího sálu, kde
jsme za konzumace půllitru piva zhlédli film o výrobě pivovarských
sudů, které se v Plzni jako v jediném pivovaře vyrábí ještě dnes.
V nedaleké restauraci jsme měli zajednaný oběd. Ti, kteří jedli
rychle, stačili si projít i nádherné náměs� v Plzni.
Dalším místem, které jsme v sobotu navš�vili, byl park Boheminium
v Mariánských Lázních. Zde jsme měli možnost zhlédnout miniatury různých památek České republiky - Karlštejn, Ještěd, Bezděz,
Máchovo jezero. Byla zde např. pojízdná mašinka s vagóny nebo
stříkající hasičská loď, která zaujala snad všechny návštěvníky.
Poté jsme se jeli ubytovat do penzionu Pelikán. V rodinném penzionu jsme povečeřeli a poté nás pan Grundmann odvezl do centra
Mariánských Lázní, na kolonádu, kde byla večerním vyvrcholením
nádherná podívaná - zpívající fontána za doprovodu světelných
efektů. Nevím, jak celou nádheru popsat. Myslím, že stojí za to,
jet na výlet do Mariánských Lázní a zhlédnout tuto fontánu na
vlastní oči. Zážitek je to neuvěřitelný a nepopsatelný. Poté jsme
se vrá�li zpět do penzionu a poseděli v místní restauraci.
Ráno v neděli jsme se sešli kolem 8. hodiny u snídaně. Na neděli
byla naplánována návštěva hradu Loket, kde naši výpravu provázel
místní ochotník, a tak byl výklad proložen několika historkami
s neuvěřitelným procítěním. Na hradě jsme si prohlédli místní
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věž, ze které jsme zhlédli okolí hradu. Dále bylo zpřístupněno
místní vězení ve skále, kde byly znázorněny různé způsoby mučení a věznění - pohřbívání za živa, lámání kos� v kole, z jedné
kobky se neuvěřitelně šklebil oběšenec nebo zde byla i ukázka
odřezávání různých čás� těla.
Po prohlídce hradu jsme nasedli do autobusu a nechali se panem
řidičem odvézt do Karlových Varů. Po výborném obědě jsme se
vydali pěšky do Muzea Jan Becher. Velice příjemná paní průvodkyně nás nejdříve seznámila s výrobky karlovarské Becherovky,
povyprávěla něco z historie Becherovky a provedla nás různými
expozicemi muzea. V promítacím sále jsme zhlédli film o vzniku
karlovarské Becherovky a osudu tajné receptury na výrobu
Becherovky z vyvážené směsi bylin a koření z různých míst celého světa. Během promítání jsme ochutnali Becherovku Lemond,
Becherovku originál a Cordial. Čtvrtý výrobek karlovarské Becherovky KV14 směli ochutnat jen �, kteří si jej zakoupili. Bohužel
nebyl v ceně prohlídky.
Počasí přálo, nálada byla výborná. Před cestou zpět domů nás
čekala ještě procházka kolonádou v Karlových Varech. Zakoupili
jsme si tradiční karlovarské oplatky a různé suvenýry. Cestou
jsme ochutnali různé z dvanác� léčivých pramenů, podívali se na
Vřídlo, pokoukali se po výlohách místních „noblesních“ obchodů

a obdivně jsme si prohlédli vyzdobené kočáry tažené koňmi.
Autobus pro nás přijel na zastávku U Černého koně, která byla nad
Karlovými Vary v „šíleném“ kopci, kam jsme museli dojít pěšky
a pro starší účastníky to byl nadlidský výkon. Vyčerpáni a plni
zážitků z nádherného víkendu jsme se cestou domů zastavili na
večeři ve Staré Boleslavi.
Myslím, že jako každý rok, byl i tento výlet velice podařený - přálo
nejen počasí, ale i obsazení autobusu, které se až na malé výjimky
nijak nemění, bylo super.
Poděkování patří především panu Pavlu Červenému, který tento výlet
pečlivě naplánoval a zajis�l. Dále děkujeme panu Josefu Grundmannovi z Nové Paky, že všechny dovezl bez nehody tam i zpět domů.
Už se těšíme na příš� rok a kam to bude? Možná do sklípku, kdo ví.
Pozvánka: Jménem Sboru dobrovolných hasičů Roškopova bych
Vás chtěla pozvat i s kamarády a známými na tradiční Vepřové
hody ve stylu Country, které se budou konat 24. listopadu. Přijďte,
budeme se na všechny těšit.
Všem přeji hezký podzim a mějte se krásně
Zuzánková Andrea

Dětský den v Roškopově
Letos se 1. září nešlo do školy, naopak se hrálo a smálo. Alespoň v Roškopově, kde se v areálu AVZO konal dětský den, který
zorganizovali členové Sokola Roškopov ve spolupráci s ostatními
roškopovskými organizacemi. Každé dítko dostalo mapku, na
které byla vyznačena stanoviště, kde je čekalo plnění úkolů.
Nechyběly chůdy, skákání v pytli, střelba ze vzduchovky, jízda
na koni, ale ani valení klády do kopce, střelba z praku nebo pavoučí stezka. Po splnění všech úkolů získali účastníci diplomy a
vybírali si báječné ceny (např. hračky, knížky, pastelky, medík).

Za�mco se rodiče, znaveni fanděním, občerstvovali, vzal si dě�
do parády opravdový klaun. Byl sice občas trochu náročný, třeba
když společně s dětmi nacvičoval písničku Skákal pes přes oves,
ale hlavně s ním byla legrace a všem nakonec vyrobil z balónku
skoro cokoli, od papouška po meč.
Za rok uspořádáme dětský den znovu. Bylo to príma, navíc,
když se vzduchem nesou třeba Mládkovy, Janouškovy nebo
Buty písničky… Díky všem rodičům, prarodičům a kamarádům
za pomoc při organizaci.

Letní dílny pro dě� v Roškopově - více dě� z blízkého okolí
Už podvanácté letní seriál
tvůrčích dílen pro dě� a mládež v Roškopově, organizovaný sdružením OPEN ART,
skončil. Dílny filmová, fotografická pro začátečníky i pokročilé, taneční, loutkářská,
kamenářská, muzikálová,
výtvarná, výtvarně-divadelně-hudební jsou pryč.
Dě� se i letos mohly setkat
se zajímavými osobnostmi
uměleckého světa a pod
jejich dohledem zaplout
do světa hledání a tvoření,
popus�t uzdu svojí fantazii,
pohrát si a zároveň se naučit
něco nového.

Tento rok se nám podařilo přivítat více dě� z blízkého okolí, a to
díky nabídce tzv. příměstských táborů. Snažili jsme se skloubit
tradiční rozvrh dílen s požadavky rodičů (většinou se týkaly
denního nástupu na tábor a odchodu z něj, tak aby vyhovoval
pracovní době rodičů). I finanční výhoda této formy tábora byla
jistě důvodem k vyšší účas� dě� z regionu, kterým především jsou
dílny určeny. Tento fakt nás velmi těší, a proto hodláme v příš�m
roce možnost příměstského tábora znovu nabídnout.
Opět byla veřejnost každou prázdninovou sobotu mezi 7. 7. - 31. 8.
zvána k návštěvě závěrečných vystoupení. Do kina, do divadla, na
výstavu, také na představení pod širým nebem, kterým počasí
- neuvěřitelně - přálo.
Věříme, že si dě� prázdninové dílny užily, že se jim i všem návštěvníkům líbily a že se těší na příš� rok, tak jako my. Program na léto
2014 bude zveřejněn již v lednu na stránkách www.open-art.cz.
Děkujeme za pomoc a podporu všem příznivcům a nadšencům,
bez nichž by se dílny nemohly konat.
OPEN ART
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V Roškopově popáté letní Sochářské-řezbářské sympozium

Letos už popáté proběhla v Roškopově tvůrčí dílna pro dospělé.
Občanské sdružení OPEN ART se opět pokusilo o vytvoření prostoru s atmosférou otevřenou inspiraci, tvořivos� a vzájemnému
obohacování.
Jednalo se o sochařské-řezbářské sympozium; celý projekt
měl název „Sochařské-řezbářské sympozium Roškopov 2013“.
Na týden se zde setkali umělci, kteří se ve své tvorbě zaměřili
a soustředili na funkci sochy – objektu v krajině.

Celý projekt probíhal ve dnech 10. - 17. 8. 2013 v areálu AVZO
Roškopov a byl zakončen vernisáží v blízkém okolí.
Ani letos by se tato akce nemohla konat bez podpory OÚ Stará
Paka a KÚ Hradec Králové. Jsme přesvědčeni, že ojedinělý sochařský „park“, který takto na území obce vzniká, je dostatečně
reprezenta�vní a věříme, že jej vedle odborníků ocení do budoucna i širší veřejnost.
Nechte se zlákat k procházce, kde má v krajině své místo několik
neobvyklých objektů. Nechte se překvapovat, provokovat, potěšit
�m, co je dnes třeba trochu divné, zítra snad samozřejmé.
Za pomoc při umísťování objektů moc děkujeme Romanu Tomešovi a za ochotu spolupracovat díky i Leoši Sedláčkovi a dalším
nadšeným dobrovolníkům.
Objekty jsou stále umístěny v krajině, můžete je najít i na mapě
(viz h�p://sympozium.open-art.cz ), jsou přístupné každému
zájemci, alespoň do té doby, než je živly semelou.
Účastníci 5. ročníku Sympozia: MgA. Pavel Šimíček, MgA. Jan
Jaroš, Boris Ruda , Ing. Arch. Eva Červinková, MgA.
Budeme rádi pokud se nám podaří uskutečnit projekt i v příš�m roce.
OPEN ART

SPORT
Aktuality z oddílu stolního tenisu 2013-2014
Uplynulý ročník 2012-2013 byl ze sportovního hlediska neúspěšný.
A-mužstvo po sestupu z 3. ligy startuje v nejvyšší soutěži královéhradeckého kraje – divizi. Pozi�vem je rozšíření hráčského kádru
A-mužstva o staronového člena Petra Kortuse z Loko Pardubice.
B-mužstvo také sestoupilo po mnoha letech z krajské soutěže
2. třídy a bude bojovat o návrat v nejvyšší soutěži jičínského
regionu. C-mužstvo také zažilo sestup do regionálního přeboru
3. třídy a bude se snažit stabilizovat své výkony. Do regionálního
přeboru 4. třídy skupiny B se přihlásilo naše D-mužstvo. Žáci
budou bojovat v přeboru v novém složení, neboť řada starších
žáků rozšířila řadu nově vzniklého D-mužstva.
A-mužstvo
Královéhradecký kraj – divize
Složení: Pavel Vajgl, Petr Dlabola, Lubomír Šajner, Petr Kortus,
Jan Herber.
Cílem je co nejlepší umístění do 3. místa, které je určitě v silách
této sestavy.
Sezóna 2013-2014 - Průběžná tabulka po 2 odehraných kolech – Divize mužů
1. Sokol Stará Paka A
2
2
0
0
0
20:2
6
2. TTC KB Vrchlabí A
2
2
0
0
0
20:3
6
3. Sokol 2 Hradec Králové D
2
2
0
0
0
20:11 6
4. Sokol Železnice A
2
1
0
1
0
17:18 4
5. Sokol Stěžery A
2
1
0
1
0
18:15 4
6. DTJ-Slavia Hradec Králové C
1
1
0
0
0
10:4
3
7. Baník Rtyně v Podkrk. A
1
1
0
0
0
10:8
3
8. Tatran Hos�nné B
2
0
1
1
0
17:19 3
9. Sparta Úpice A
2
0
1
1
0
13:19 3
10. Sokol Valdice A
2
0
0
2
0
9:20
2
11. Slovan Broumov A
2
0
0
2
0
3:20
2
12. TTC Nové Město n.M. A
2
0
0
2
0
2:20
2
Více podrobnějších informací (tabulky, rozlosování a úspěšnos�) o stolním tenisu
najdete na webu: h�p://s�s.ping-pong.cz

B-mužstvo
Regionální přebor 1. třídy mužů, sezóna 2013-2014

Složení: Jan Herber, Jiří Krutský st., Luboš Kr�čka, Mar�n Budina,
Jiří Krutský ml., Pavel Vávra,
Sezóna teprve začíná, ale cílem je vyhrát okresní soutěž a vrá�t
se tak zpět do krajské soutěže.
C-mužstvo
Regionální přebor 3. třídy mužů, sezóna 2013-2014
Složení: Ladislav Hruška, Pavel Kuřík, Jiří Krutský ml., Pavel Vávra,
Mar�n Havelka
Soutěž se teprve také rozjíždí a věříme, že výkony budou tentokrát výsledkově lepší a mužstvo se bude pohybovat v klidných
vodách tabulky.
D-mužstvo
Regionální přebor mužů - 4. třída skupina B, sezóna 2013-2014
Složení: Marek Flégl, Tomáš Flégl, Radek Jech, Fran�šek Lhota, Jiří
Knap, Marta Rosenbergová, Tomáš Pánek, Milan Pánek, Markéta
a Adam Šírovi
V nově vzniklém nejpočetnějším mužstvu se bude prolínat dravé
mládí se zkušenos�. I tato soutěž je jako ostatní v regionu na
začátku a průběh soutěže napoví, co je v silách nováčka.
Žáci
regionální přebor žáci, sezóna 2013-2014
Složení: Fran�šek Doubek, Jan Handschug, Ivan Handlovič, Jan a
Václav Bajerovi, Lucie Herberová
Rovněž žákovská soutěž startuje koncem října a teprve průběh
rozlosování určí, jak si mladé naděje povedou.
Více informací o stolním tenisu jičínského regionu najdete na
webu: www.cstv.cz/jicin/
Již přibližně rok fungují webové stránky našeho oddílu
h�p://pinec-starapaka.webnode.cz
Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola
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Fotbalový oddíl TJ Sokol Stará Paka - Po prvním poločase bylo prak�cky rozhodnuto
Stará Paka zavítala v tomto kole krajské 1. A třídy na hřiště v Novém Městě. Už vloni při souboji v 1. B třídě měli hráči Staré Paky
problémy s umělým hřištěm v Novém Městě a i tentokráte tomu
nebylo jinak.

Nové Město nad Metují – Stará Paka
4:0 (3:0)
Sestava Stará Paka: Richter, Jeník, Krejčí, Pavlíček, Porubský, Bažík,
Vavrinec, Fišar, Machát, Šalman, Patřín (72. Jurčo)
Sestava Nové Město: Bohuška, Voráček (59. Vávra), Čopík, Srubjan, Valáček, Vít, Koza, Zákravský L., Zákravský P., Růžička (72.
Lichter), Nejman
Branky: 13. + 29. Čopík, 20. Srubjan, 52. vlastní (Pavlíček)
Rozhodčí: Filip, Mar�nek, Bednář ml.
ŽK: 1 – 2, Diváci: 100
Domácí hráči začali zápas od začátku lépe. Hned ve 2. minutě
utkání trefil tyč po chybě Staropacké obrany jeden z hráčů domácího mužstva. Ve 3. minutě si Fišar šlápl na balón, čehož využil
hráč Nového Města, naštěs� však branku netrefil. Ve 14. minutě
přišel první vstřelený gól Novoměstských, když se po zaváhání
Staropackých hráčů trefil Čopík. 20. minuta a opět další zaváhání
Staropacké obrany, které je opět potrestáno gólem Srubjana.
Ve 29. minutě dává další gól Nového Města Čopík a zvyšuje tak
stav na 3:0. Staropač� hráči tak po prvním poločase prohrávali
už 3:0.
Ve druhém poločase se už nehrál pohledný fotbal. Hráči Nového
Města se do útoku nijak netlačili a Staropač� nedokázali ze hry
ohrozit branku Nového Města, i proto že hráli od 46. minuty v 10
hráčích. Na 4-0 pro Nové Město zvyšoval nešťastnou tečí Pavlíček
a jen podtrhl konečný výsledek tohoto zápasu.
Stará Paka se sice musela vypořádat se zraněním, nemocí či
trestem hned několika hráčů, avšak i tak nepodala dobrý výkon.
Naopak hráči Nového Města naplno využili své hlavní zbraně a to
umělé trávy, na které to �to hráči prostě umí.

„A“ TÝM
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Tým
Třebechovice
Roudnice
StaráPaka
Vysoká n.L.
Třebeš
Kostelec n.O.
Nové Město n.M.
Častolovice
Bystřian Kunčice
Vrchlabí
Nový HK
Dvůr Králové B
Černilov
Bílá Třemešná
Police n.M.
Ohnišov

Z
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
7
5
6
6
5
5
4
3
4
2
2
3
3
2
1
1

R
0
4
1
0
1
0
2
3
0
5
4
1
1
3
1
0

P
2
0
2
3
3
4
3
3
5
2
3
5
5
4
7
8

Skóre
18:11
28:11
21:16
23:10
19:11
22:14
20:12
26:20
15:12
12:11
12:12
21:30
11:23
19:24
8:32
10:36

Body
21
19
19
18
16
15
14
12
12
11
10
10
10
9
4
3

Z
7
7
7
6
7
7
7
8
7
7
8
8
8

V
6
4
5
4
4
3
3
2
2
2
2
1
1

R
1
3
0
2
0
2
2
2
2
0
0
1
1

P
0
0
2
0
3
2
2
4
3
5
6
6
6

Skóre
22:5
26:11
21:14
15:3
34:20
22:12
12:8
9:16
8:17
15:15
9:35
10:24
8:31

Body
19
15
15
14
12
11
11
8
8
6
6
4
4

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

V
7
6
5
5
4
3
3
3
2
1
1
0

R
0
1
1
0
0
1
0
0
0
1
0
0

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

Skóre
26:5
23:9
23:7
27:8
32:16
21:19
14:12
16:24
20:24
6:33
12:33
2:32

Body
21
19
17
15
12
11
9
9
6
4
3
0

Z
8
7
8
8
7
8
8

V
5
5
4
2
4
2
0

R
2
1
2
4
0
1
0

P
1
1
2
2
3
5
8

Skóre
32:9
43:6
28:17
35:18
20:11
17:42
8:80

Body
18
16
15
12
12
8
0

„B“ TÝM
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Tým
Nová Paka B
Češov
Robousy B
Dětenice
Mile�n B
Žere�ce
Železnice B
Stará Paka B
Valdice B
Libáň B
Podhradí B
Libuň
Chomu�ce B

DOROST
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tým
Probluz
Solnice
Vrchlabí
Hořice
Chlumec/Lovčice
Červený Kostelec
Třebechovice
Slavia HK/Nový Hradec
MFK Trutnov
Dobruška
Nová Paka/Stará Paka
Žacléř

STARŠÍ ŽÁCI
Pořadí
1
2
3
4
5
6
7

Tým
Olympia HK
FKM Javorka
Nová Paka/Stará Paka
Jičín
Dvůr Králové
Hořice
Hos�nné
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