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USNESENÍ ZE 19. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
19. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 20. 2. 2014 v zasedací síni OÚ ve Staré Pace.
Zastupitelstvo obce schvaluje
1) Program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozšířený v bodě 14 o schválení účetní závěrky za rok 2013
a doplněný o body:
- zápis z jednání kontrolního výboru
- úprava pravidel pro poskytování finančních prostředků
z rozpočtu Obce Stará Paka, tyto body budou zařazeny
před bod „Různé“.
2) Ověřovatele zápisu z 19. veřejného zasedání zastupitelstva
obce pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Mgr. Pavel Antoš a Ing. Pavel
Červený.
4) Pronájem pozemku p. č. 213/3 o výměře 2208 m² v k.ú. Stará
Paka, zastavěná plocha a nádvoří, část 20 m² slečně Lucii
Horváthové, nar. 22. 4. 1993, trvale bytem Oprachtice 38,
za 500,- Kč za běžný rok.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2014
5) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 862/5 v k. ú. Stará Paka,
za jednorázovou náhradu 10 000,- Kč + DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2014
6) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce, a.s., o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č. 1398/1 v k. ú. Stará Paka
za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2014
7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. Radkou Pospíšilovou
na zhotovení projektové dokumentace ke stavebnímu řízení
na akci „Obnova mostu po povodni - most Ústí. Cena díla je
125 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 28. 2. 2014
8) Firmy pro poptávkové řízení na:
a) Zbezprašnění cesty kolem bytovky: Obis, spol. s r.o. Nová
Paka, NADOZ, s.r.o. Nová Paka, M-Silnice, a.s. Jičín
b) Na akci most Ústí u Staré Paky, dostavba kanalizace Letná
a dostavba kanalizace „Koně“-pokud částka nepřesáhne
6 000 000,- Kč: Obis, spol. s r.o. Nová Paka, NADOZ, s.r.o.,
Nová Paka, M-Silnice, a.s. Jičín, REKOM Nový Bydžov a.s.,
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
c) Firmu Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou, která zpracuje případné výběrové řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., v platném znění.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
9) Odměny neuvolněným členům zastupitelstva Obce Stará Paka,
vyplácené dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2013 Sb., poskytované od 1. 2. 2014 ve výši:
Předseda výboru
1 300,- Kč
Člen výboru
1 060,- Kč
Zodpovídá: ZO, mzdová účetní
Termín: průběžně
10) Finanční příspěvek organizacím a spolkům ve výši 1 000,- Kč
na kulturní, společenské a sportovní akce, po předložení
stvrzenky či vyúčtování.
Zodpovídá: starosta
Termín: průběžně
11) Finanční příspěvky organizacím a spolkům na základě jejich
žádostí na rok 2014:
Open Art- sochařské sympozium
5 000,- Kč
Open Art- letní dílny
10 000,- Kč
Jezdecké a kynologické sdružení
10 000,- Kč
TJ Sokol Stará Paka
100 000,- Kč
Český zahrádkářský svaz Stará Paka
5 000,- Kč
Římskokatolická církev
25 000,- Kč
Život bez bariér - kompenzační pomůcky
0,-Kč

12)
13)
14)
15)

16)
17)
18)

19)
20)
21)
22)
23)
24)

Život bez bariér - příspěvek na uživatele
5 000,-Kč
Život bez bariér - výstava výrobků
0,-Kč
TJ Sokol Roškopov
10 000,-Kč
AVZO Roškopov
5 000,-Kč
SDH Stará Paka
5 000,-Kč
SDH Roškopov
10 000,-Kč
Český svaz včelařů
5 000,-Kč
TJ Sokol Ústí
10 000,-Kč
Český kynologický svaz Stará Paka
10 000,-Kč
Svaz důchodců Nová Paka
10 000,-Kč
Zodpovídá: ZO, účetní
Termín: 31. 3. 2014
Návrh na úpravu rozpočtu obce Stará Paka č. 1.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
Dlouhodobý výhled Obce Stará Paka na roky 2015 - 2017.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
Návrh rozpočtu sociálního fondu obce Stará Paka na rok 2014.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně
Výsledek hospodaření Masarykovy ZŠ za rok 2013 ve výši
159 699,57 Kč s tím, že 20 000,- Kč bude převedeno do fondu
odměn a 139 699,57 Kč do rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
Účetní závěrku Masarykovy ZŠ Stará Paka k 31. 12. 2013.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
Odpisový plán Masarykovy základní školy Stará Paka.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
Výsledek hospodaření Mateřské školy ve Staré Pace za rok 2013
ve výši 264 863,34 Kč s tím, že 20 000,- Kč bude převedeno do
fondu odměn a 244 863,34 Kč do rezervního fondu. Převedení
254 765,- Kč z rezervního fondu do investičního. Tato částka
bude použita jako investice na regulaci tepla v objektu MŠ.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Účetní závěrku Mateřské školy Stará Paka k 31. 12. 2013.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově
Obecního úřadu, č. p. 180 ve Staré Pace firmě Telefónica O2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 5. 2014
Žádost o dotaci - JSDH Stará Paka, JPOIII na Krajský úřad
Královéhradeckého kraje.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2014
Vymezení běžné údržby a drobných oprav souvisejících s užíváním
bytu ve vlastnictví Obce Stará Paka, které provádí a hradí nájemce.
Zodpovídá: ZO
Termín: 20. 2. 2014
Rozhodnutí Obce Stará Paka č. 1/2014 o přečíslování některých budov.
Zodpovídá: starosta
Termín: 20. 2. 2014
Úpravu „Pravidel pro poskytování finančních prostředků z
rozpočtu Obce Stará Paka“.
Zodpovídá: ZO
Termín: průběžně

Zastupitelstvo obce Stará Paka neschvaluje:
1) Poskytnutí dotace Azylovému domu v Jičíně.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodleně
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 31. 12. 2013.
3) Porovnání výtěžnosti daní z rozpočtového určení daní.
4) Plnění rozpočtu sociálního fondu Obce Stará Paka.
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5)
6)
7)
8)
9)

Změnu ceny obědů v Masarykově ZŠ Stará Paka od 1. 1. 2014.
Zápis z kontrolního výboru Obce Stará Paka.
Změnu kronikáře Obce Stará Paka.
Informaci pana místostarosty o černé skládce v k. ú. Ústí u St. Paky.
Informaci pana místostarosty o odpadovém hospodářství
Obce Stará Paka.
10) Připomínku pana místostarosty k úpravě „Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Obce Stará Paka“
– upozornit žádající organizace na tuto úpravu.

11) Dotaz paní Mgr. I. Hykyšové na vývoz nádob na sklo.
12) Dotaz pana Š. Válka na údržbu revitalizovaných parkových
ploch v jarních měsících.
13) Informaci ředitele Masarykovy základní školy Stará Paka
o nástupu nové ekonomky paní Jany Matoulkové k 1. 2. 2014.
14) Možné vysvětlení pana E. Hradeckého k duplicitě čísel popisných v obci.
Usnesení schváleno přítomnými 9 členy ZO Stará Paka.

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Kolik odpadu jsme loni v obci vyprodukovali?
V našem čtvrtletníku Podhoran píšeme pravidelně o odpadech.
Tentokráte se zaměříme na komunální odpad, tedy veškerý odpad,
který již nelze roztřídit a končí v popelnicích, či ve sběrném dvoře.
Vedení obce podniká v odpadovém hospodářství takové kroky, které mají za cíl vyprodukovat co nejméně komunálního odpadu a tím
pomoci přírodě a samozřejmě také ulehčit výdajům obecní „kase“.
Množství svezeného komunálního odpadu z naší obce z roku
2013 srovnáme například s rokem 2010. Loni bylo svezeno celkem 266 tun směsného komunálního odpadu. V roce 2010 bylo
svezeno celkem 300 tun SKO. Zaznamenali jsme tedy pokles
svezeného odpadu o neuvěřitelných 11,3 % !!! Evidentně se na
těchto číslech projevilo také rozšíření sběru třídění odpadů do
barevných pytlů. Za docílení těchto čísel vám děkujeme.
Všichni občané mohou odvážet tzv. objemný odpad do sběrného
dvora v Nové Pace. Objemný odpad je takový odpad, který se
kvůli své velikosti nedá strčit do popelnice…. Tohoto odpadu
jsme v loňském roce vyprodukovali o 150 % více než v roce
2010 (30 tun), celkem 74 tun. Příčinou takového nárůstu byly
dva faktory. Prvním byly povodně, po kterých se svážel odpad

z vytopených domácností (cca 30 tun). Druhým faktorem je
skutečnost, že obec již nemohla loni využívat bývalou skládku
odpadu v „Cihelně“ (zde probíhala rekultivace skládky, příprava na
výstavbu nové kompostárny a samotná výstavba kompostárny),
kam jsme vozili odpad ze hřbitovů (zeleň, kytky a zbytky kahánků)
a různý, méně objemný odpad z obce, například z údržby zeleně,
údržby komunikací a jiné.
V brzké době bude i pro naši obec a naše občany zprovozněna
městem Nová Paka v místě bývalé skládky v „Cihelně“ kompostárna, do které se bude svážet všechen rostlinný biomateriál ke
zkompostování. Nyní probíhají jednání s městem Nová Paka o formě svozu biomateriálu a provozních podmínkách. Ihned, jakmile
bude kompostárna v provozu a provozní podmínky dohodnuty,
bude veřejnost o formě svozu informována prostřednictvím obecního rozhlasu a internetových stránek obce www.starapaka.cz.
Za tento doplněk občanské infrastruktury, který vznikl na pozemcích obce Stará Paka, jsme velmi rádi a věříme, že bude
maximálně využíván.
Josef Dlabola

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Vážení spoluobčané, v posledních měsících se v naší obci začala
pohybovat opět různá „individua“. Tím jsou myšleni např. různí
sběrači druhotných materiálů, především kovů, papíru a všeho,
co se dá ve sběrnách zpeněžit. Jsou schopni vám vlézt do zahrady.
Pojem „soukromé vlastnictví“ jim nic neříká. Nevědí zkrátka, co to
znamená. Tito jedinci zřejmě také nemají svůj domov a neváhají
tak „složit hlavu“ a třeba přenocovat pod jakoukoli střechou, kde
na ně nebude pršet a bude jim „tepleji“.
Omezit pravděpodobnost takové „nezvané“ návštěvy našeho
dvorku nebo domu znamená nutnost zabezpečit všechny věci
u domu a na zahradě, které mají nějakou hodnotu. Nenechávejte
tyto věci na dohled z veřejné ulice!!! Důležité je také zamykat

byt a příslušenství domů (brány, branky, kolny, kůlny, dřevníky, skleníky, garáže a hospodářská stavení), i když budu třeba
pracovat za bílého dne na zahradě u domu. Těmito opatřeními
předejdeme drobným krádežím a „individuím“ dáme najevo, že
je v naší obci nechceme.
Starší spoluobčané by neměli důvěřovat nikomu, kdo jim zvoní
či klepe u vchodu nebo je osloví na zahradě a neznají ho. I kdyby
chtěl třeba jen sklenici čisté vody k napití. Nebojte se říci „ne“!
Buďme opatrní a předcházejme nečekaným a nepříjemným
událostem!
Josef Dlabola

Nová služba občanům
Vážení občané, v těchto dnech nechala Obec Stará Paka nainstalovat bílé kontejnery na použitý textil, obuv a hračky na dvě
sběrná místa v naší obci. První místo je u řadových garáží v ulici
J. Brože u obecního skladu vedle ohrádky na barevné pytle. Zde
jsou k dispozici 2 tyto kontejnery. Další místo, kde je kontejner
k dispozici, je v Roškopově u objektu bývalé prodejny. Do těchto
kontejnerů můžete umístit obnošený textil, ostatní čisté textilie,
použitou a obnošenou obuv a malé dětské hračky.

Společnost WTÓRPTOL, která je provozovatelem kontejnerů a
bude jejich obsah svážet, se zabývá sběrem a tříděním textilií,
obuvi a hraček pro nadační a charitativní instituce.
Svoz obsahu kontejnerů bude prováděn v intervalu 14 dnů. Prosíme občany, aby u těchto kontejnerů dbali na všeobecný pořádek
a nenechávali textilie a ostatní sbírané věci kolem těchto nádob!!!
Josef Dlabola
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2. zimní sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje
2. zimní sportovní hry seniorů v Královéhradeckém kraji se uskutečnily ve čtvrtek 13. 2. 2014 v Nové Pace na sjezdovce Máchovka,
zimním stadionu a ve Sportcentru.
Tyto hry organizovali členové výboru Regionální organizace Svazu
důchodců v Nové Pace. Záštitu nad konáním her převzal hejtman
Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc Bc., který se také
osobně zúčastnil zahájení těchto her. Za město byl přítomen
pouze pan František Škvařil.
Her se zúčastnilo téměř 200 seniorů, z toho bylo 160 soutěžících.
Soutěže proběhly ve 4 disciplínách: střelba na branku, sjezd na lyžích, běh na lyžích a bowling. Kategorie jednotlivých sportovních
disciplín byly rozděleny na ženy a muže do 70 a nad 70 let.
Vyhlášení výsledků jednotlivých disciplín a dekorování nejúspěšnějších proběhlo za účasti přihlížejících diváků a při předávání
medailí nechyběl ani náš oblíbený Krakonoš. Kromě medailí,

Moji milí
co Vám říci v této chvíli!
Díky, že jsme tady zase,
mladí a v plné kráse.
Nebyli jsme sice v Soči,
ale všichni by kulili oči,
že zimní hry se povedly,
protože důchodci to dovedli!
Však oni se nedají –
výkony vždy podají.
Sníh nám letos nenapadal,
ceny se však změnily.
Jak je to jen možné?
Jó, časy se změnily.

Je to však jen taktika
a ta se nás netýká.
My můžem být veselí,
nám důchodcům přec přidali!
Nebyl sice led a mráz,
ale dobrá nálada je opět v nás.
A tak prosím, všichni do kola,
tančit, zpívat zvesela.

Anežka Urbanová

Výroční schůze seniorů Novopacka
Dne 26. března 2014 se sešlo 131 členů Regionální organizace
Svazu důchodců ČR na výroční schůzi. Zhodnotili svoji práci za rok
2013 a zvolili členy výboru a revizní komise na příští tříleté období.
Zprávu o činnosti přednesl předseda organizace Bohumír Hamáček.
Pro 316 členů evidovaných k 31. 12. 2013 připravil výbor 3 zájezdy
na divadelní představení, kterých se zúčastnilo 170 seniorů. Velkému
zájmu se těšily členské schůze a společná posezení spojené s odbornou přednáškou z oblasti zdravotní nebo doplněné promítáním
obrázků Ing. Jiřiště o krásách naší země, ale i např. krajiny Švédska.
Tyto akce navštívilo na 500 důchodců. Výbor opětovně zorganizoval
pro 70 zájemců dva turnusy rekondičního pobytu v Janských Lázních
a týdenní rekreaci na Lenochu v Rokytnici n. Jizerou,  pro 300 členů
šest zájezdů do Polska s pobytem v solné jeskyni. Dvěstěpadesát
členů využilo možnosti jet na výstavu květin do Lysé nad Labem nebo
na Zahradu Čech do Litoměřic a na tři tajné výlety. Pětkrát se senioři
sešli „U Militkých“ při tanci nebo poslechu hudby Š. Válka a P. Fejfara, kteří již několik let zpříjěmňují zájemcům páteční odpoledne.
Poprvé členové výboru úspěšně připravili krajské zimní sportovní hry
v areálu Máchovka v Nové Pace a zúčastnili se letního sportovního
dne v červnu ve Skřivanech. V roce 2013 mělo 81 členů významná
životní výročí a navštívili jsme je s gratulací a kytičkou.
Ve druhé části schůze byl všemi hlasy přítomných členů zvolen sedmičlenný výbor a tři členky revizní komise. Na následující výborové
schůzi byl ve funkci předsedy opětovně potvrzen Boh. Hamáček.
I v dalším období chtějí členové výboru připravovat pro své členy zajímavé aktivity s cílem pomoci vytvářet příjemnou životní
pohodu a získávat elán do dalších všedních dnů.
V.J.

diplomů a drobných dárků obdrželi dekorovaní i propagační
materiály Novopacka.
Musíme také poděkovat za přípravu, zabezpečení a možnosti využít sportoviště panu Šmikovi a panu Žilákovi. Dále si poděkování
zaslouží obsluha Hokejky a Sportcentra.
Podle ohlasů soutěžících i přihlížejících diváků se tyto 2. zimní
sportovní hry velice vydařily. Jak je vidět, ani lidé v seniorském
věku nezahálí a žijí aktivním životem. Můžeme se proto těšit
na příští rok na 3. zimní sportovní hry seniorů.
V. J.
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - STARÁ PAKA
Návštěvy kulturních představení
V úterý 25. 3. 2014 hostovalo v Městském divadle v Nové Pace
Hálkovo divadlo Nymburk s představením Jája a Pája. Klasické
pojetí pohádky nadchlo malé diváky ke spolupráci a po vybídnutí
se s chutí zapojovali.
Prvňáčci hodnotili zhlédnutou pohádku s nadšením. Líbily se
jim melodické písničky, s nadšením se nechali vtáhnout do děje.
Druhá třída při výtvarné výchově pohádku ilustrovala. Na obrázky
se promítly dokonale vyrobené kulisy i vtipné a slušivé kostýmy
jednotlivých postav. Ve slohovém výcviku hodnotila třetí třída
charakteristiku hlavních postav. Herci se v programu obešli bez
moderních výdobytků, vybízeli děti ke kutilství, k rozvíjení dětské
zvídavosti, k zdokonalování jejich manuální zručnosti a dovednosti.
Z. Vrátilová

tak, že se zranil, ale přesto po krátké přestávce, během níž musel
být ošetřen, pokračoval.
Byli jsme moc spokojeni, že jsme neváhali a do divadla jeli. Prožili
jsme společně jeden z dnů, na které se vzpomíná.
M. Žalská
——————————

Školní karneval
Jako každý rok se i letos konal školní karneval, který byl pojat v duchu retro a hippies. Žáci deváté třídy si připravili pestrý program
pro menší i větší děti, které se rozhodně nenudily. Čekala je tu
bohatá tombola, zákusky, hry a volná zábava. Po odbití 16. hodiny
se žáci prvního stupně odebrali domů a starší zůstali na velkou
diskotéku. Myslíme si, že se karneval velmi povedl a děkujeme
všem žákům za účast ☺
Hammerová K., Martínková J.

——————————

Novopacký slavíček

Opět úžasné divadlo! V pátek 28. 3. se žáci druhého stupně (kromě sedmáků) vypravili na představení Figarova svatba do Klicperova divadla v Hradci Králové. Těšili se, protože často vzpomínali
na hru Bylo nás pět, kterou zhlédli na podzim a moc se jim líbila.
Předem se seznámili s dějem hry, aby věděli, co mají očekávat.
(Tentokrát jeli na dopolední představení, takže se nekonalo vyučování, což samozřejmě bylo naprosto dokonalé.)
V divadle jsme tentokrát seděli v prvních dvou řadách na balkoně, viděli jsme velmi dobře vše, co se na jevišti odehrávalo.
Komedie Figarova svatba byla podle nás nastudována kvalitně,
mnohdy jsme se hodně nasmáli, ale naopak také Figaro vystoupil
s monologem, nad kterým jsme se museli zamyslet. Zaujaly nás
výkony herců, kteří se na scéně přímo rozdávali. Jeden dokonce

V deštěm uplakanou středu 9. dubna sedmnáct staropackých
zpěváčků rozdávalo radost svými písničkami na novopackém
gymnáziu. Probíhal zde již 19. ročník soutěže ve zpěvu Novopacký
slavíček. Mimo našich dětí se této soutěže zúčastnilo dalších téměř 300 soutěžících z několika desítek základních a uměleckých
škol Královéhradeckého, Libereckého i Pardubického kraje.
A že se naši žáci v této konkurenci neztratili, dokládá několik
diplomů, které získali. Honzík Fejfar ze 4. třídy byl oceněn 3. místem v sólovém zpěvu v kategorii 3. – 5. tříd, Natálka Tomášková
obsadila 2. místo v kategorii 6. – 7. tříd a Simča Drábková 3. místo
v kategorii 8. – 9. tříd. V sólovém zpěvu nás ještě velmi pěkně
reprezentovaly Jennifer Šárközi a Janička Nyplová ze 4. třídy a
Terezka Horáčková z 5. třídy. V kategorii „volná seskupení“ velmi
hezky zazpívali a na klavír a housle zahráli „Šesťáci“, tedy 11 žáků
6. třídy za podpory Adama Prokše ze 7. třídy. Za tento výkon si
vysloužili také ocenění 3. místem.
Přestože na poslední vystoupení došlo v podvečerních hodinách, neubralo to na kvalitě podaných výkonů a z dětí jsem měla velikou radost.
Musím také pochválit učitele a studenty Gymnázia a Střední
odborné školy pedagogické za výbornou organizaci celého dne.
Dětem se postarali i o zábavu mimo vlastní soutěž v podobě
různých dílniček, např. výtvarné dílny, jazykové hrátky, malování
na tělo, pletení copánků a hry v tělocvičně.
Všem účinkujícím za pěkná vystoupení děkuji.
J. Krausová
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ředitelka Mateřské školy Stará Paka vyhlašuje 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 12. května 2014 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 2014/2015. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit předem s ředitelkou školy na termínu náhradním (tel. 493 798 291).
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 počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí
stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu, což je 75 dětí.
Kritéria pro přijetí dítěte k docházce do Mateřské školy Stará Paka pro školní rok 2014/2015
1. Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním 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. Přednost při přijímání dětí mají děti s trvalým bydlištěm ve Staré Pace a přidružených obcích (Brdo, Krsmol, Zápřičnice,
Roškopov, Ústí u Staré Paky, Karlov).
3. Rozhoduje věk dítěte – pořadí od nejstarších dětí k nejmladším.
Upozornění k zápisu
Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka mateřské školy brát v úvahu (v případě
podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí 1 až 3.
Ve Staré Pace dne 19. 3. 2014

L. Typltová, ředitelka MŠ

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK PRO DĚTI Z MATEŘSKÉ ŠKOLKY
I přes letošní zimním sportům moc nepřející sněhové podmínky se 9 dětí ze staropacké školky zúčastnilo lyžařského výcviku
ve Skiareálu Máchovka v Nové Pace.
Každé ráno nás čekala, v rámci možností, výborně připravená sjezdovka a 3 instruktoři LYŽAŘSKÉ ŠKOLKY SKI&BOARD SCHOL  BAUER.
Děti moc bavily hry na lyžích a na sněhu (honičky za vlkem,
závody do vršku, překážkové dráhy mezi zvířátky, mašinka,
vláček, Superman…), při nichž se denně zlepšovaly jejich výkony a technika. Třetí den už si někteří z těch zdatnějších lyžařů
vyjeli na velkém vleku do poloviny sjezdovky, kde s   jedním
z instruktorů trénovali v náročnějších podmínkách. A ostatní
zatím sjížděli na mírnějším kopečku u pohyblivého pásu. Průběžně si individuálně jeden z instruktorů sjel s každým žáčkem

velkou sjezdovku. Nakonec i přes počáteční rozpaky to každý
z nich výborně zvládl!!!
Dětem se z výcviku nechtělo odjíždět, i když byly pořádně unavené. A moc se těšily na další den.
Poslední den výcviku děti čekal jejich první velký závod ve sjezdu
a ve slalomu za přítomnosti přihlížejících rodičů. Za své výborné
výkony si všechny odnesly medaile, diplomy a drobné dárky.
Tímto bych chtěla moc poděkovat SKI ŠKOLE a jejím instruktorům
za skvělou profesionální práci s dětmi. A opravdu doufám, že se
příští rok znovu setkáme s jejich lyžařskou školou a že nám zima
přinese lepší sněhové podmínky, než tomu bylo letos a účast
dětí bude větší. Naučily se za ten týden opravdu dobře lyžovat!!
M. Vytvarová
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ČTEME DĚTEM V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
V průběhu března - měsíce knihy jsme v mateřské škole vyzvali
rodiče a prarodiče, aby přišli dětem do školky přečíst pohádku
z knížky, kterou čtou doma svým dětem. Tak se nejvíce v  čase
odpoledního odpočinku střídaly ve třídě maminky nebo babičky,
které dětem četly jejich oblíbené pohádky. Pro děti to byl nový
zážitek, jiný, než když čte pohádku paní učitelka, proto pozorně
poslouchaly. Některé děti mohly být proto hrdé na to, že se jejich
kamarádi ze školky tak mohli seznámit s jejich oblíbenou knížkou
a že všem předčítá právě ta jejich maminka nebo babička. A ti,
jejichž rodiče nebo prarodiče se z časových důvodů nemohli této
akce zúčastnit, si určitě vyprosili nějakou tu čtenou pohádku
doma. Všem maminkám a babičkám, které přišly do mateřské
školy číst, děkujeme za čas, který dětem věnovaly.
L. Typltová

Staropačtí Sněhuláci pro Afriku.
Naše mateřská škola se zapojila do projektu Sněhuláci pro Afriku,
jehož cílem je pomoci dětem v Africe dostat se ke vzdělání. Akci
organizuje pod záštitou ministra školství nezisková organizace
Kola pro Afriku ve spolupráci s Gymnáziem Ostrava-Hrabůvka.
Cílem akce je postavit co nejvíce sněhuláků, přičemž forma pomoci spočívá v tom, že se vybírá za každého sněhuláka startovné
ve výši 50 Kč. Více na www.snehulaciproafriku.cz.
Po marném vyhlížení sněhové nadílky jsme celou akci vyhlásili
na středu 26. 2. Už od rána děti sněhuláky malovaly, kreslily,
modelovaly a vytrhávaly z papíru. Vzhledem k tomu, jaká byla
letošní zima, si některé děti ani pořádného sněhového sněhuláka
nedovedou představit a objevovali se nám na obrázcích i červení,
zelení, fialoví sněhuláčci. Odpoledne se dostavili i rodiče. Začalo
velké tvoření. Výsledkem bylo celkem 21 sněhuláčků z textilu,
vlny, šišek, polystyrénových koulí atd. atd. Většina maminek také
upekla různé dobroty. Po tak namáhavém výkonu si je všichni
zasloužili. Jak ale vybrat toho nejkrásnějšího? Rozhodli jsme se,
že děti s rodiči si ho zvolí sami. A tak se ještě po další dva dny hlasovalo. Každý si mohl vhodit svoji korálku do kelímku u sněhuláka,
který se mu zdál nejvíce povedený. Zvítězil sněhuláček z textilu
od Natálky a Nikolky Marušákových. Všichni jsme se shodli, že
už se těšíme na další ročník a ty opravdové sněhové sněhuláky.
Děti, rodiče a paní učitelky z Mateřské školy Stará Paka
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KNIHOVNA
První pondělí v měsíci posezení při čaji
Pravidelně každý měsíc, již několik let, se v knihovně koná první pondělí v měsíci posezení při čaji s nějakou zajímavou besedou.
Dvě „lektorky“ (bývalé učitelky waldorfské školky) se střídají a vybírají témata, která mohou pomoci lépe poznat sám sebe, a také
se dozvídáme o zapeklitostech výchovy. V dnešním přetechnizovaném světě se mění naše biorytmy, tělo a mysl jsou v nerovnováze.
Zapomínáme na to, jak žili naši rodiče, prarodiče v souladu s přírodou. Honba za úspěchem, penězi a slávou kazí vztahy v rodině,
vyrůstají deprimované generace dětí. Vytrácí se láska a úcta.
Každé setkání s příjemnými lidmi, popovídání si, výměna názorů, přispívá k zušlechtění člověka. Alespoň my, kdo se v knihovně
scházíme, to tak cítíme. Přijďte příště mezi nás.

JARNÍ VÝSTAVA RUČNÍCH PRACÍ
Po několika letech se v knihovně opět konala výstava výrobků, které
naši občané vytváří ve svém volném čase. Není nikdy snadné získat
kontakty na šikulky. Nikdo to na obličeji napsané nemá a každý se
nechlubí. Ale po holmesovském pátrání se povedlo! Ukázalo se, že
ve Staré Pace a okolí žije mnoho lidí, kteří dokáží svýma rukama úplné
zázraky. Kdo se přišel na výstavu podívat, zůstal ohromen. Tolik něžné
krásy – paličkované, vyšívané, háčkované, dílka z papíru i z korálků.
Jemné krasličky doplňovala šitá a háčkovaná zvířátka, voňavé svíčky
a květinové panenky rozsvítily výstavní místnost v roubence. Vše
hlídala zvířata, která, ač malovaná, vypadala jako skutečná!
Děkuji všem, kteří svá pracně vyrobená dílka do knihovny zapůjčili. Možná výstava poslouží ostatním jako inspirace a příště zde
budou i vaše výrobky.

PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych poděkovat představitelům a zaměstnancům obce
Stará Paka za úpravu Československého hřbitova. Chodíme sem
vzpomínat často, ale teď, díky vykácení starých stromů, keřů a náletů a výsadbě nových, se stal tento hřbitov důstojným místem
odpočinku našich zesnulých. Ještě jednou moc děkuji.
Soňa Mičánová, Stará Paka

Konečně rychlý internet ve Staré Pace
Již od 180,- Kč
Tarif
Home Start+
Home Online+
Home Normal+
Home Fun+

Rychlost

Cena

3Mb/1Mb
5Mb/2Mb
7Mb/3Mb
12Mb/4Mb

180,-Kč
240,-Kč
360,-Kč
480,-Kč

Objednávejte na
www.modernikomunikace.cz
+420 491 202 201
Hotline 7 dní v týdnu
Všechny ceny jsou včetně DPH

731 155 474
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Nově otevřený obchod ve Staré Pace - otevřeno od 1. 4. 2014
Drogerie, Hračky, Dárkové zboží
Zahradnické potřeby, Svíčky
Domácí potřeby

Pracovní doba:

Drobné opravy oděvů

Po – Pá

8:00 – 12:00 12.30 – 16.30

So

8:00 – 10.30

Jana Dočekalová
Revoluční 368

Tel. 739 644 267

Stará Paka

Letní dílny pro děti v Roškopově – příměstské
Během velkých prázdnin se i letos uskuteční seriál táborových dílen pro děti v Roškopově. Jak jsme slíbili, mohou se děti z blízkého
okolí v některých týdnech zúčastnit této akce i bez nocování ve stanech, tedy docházet/dojíždět denně a podílet se na programu
od ranních 8 hodin do odpoledne či večera (záleží na typu dílny - viz web).
V současné době je již spuštěn přihlašovací systém na internetových stránkách http://roskopov.open-art.cz/. Volná místa
jsou dosud na dílně loutkářské 29. 6. – 5. 7. 2014 (s japonským loutkářem Noria Sawa – letos jsou tématem Ninjové), taneční
27. 7. - 2. 8. 2014 (podmořským světem či planetou emocí se děti i bez taneční průpravy mohou provlnit pod vedením tanečních
pedagožek Evženie Šteﬂové a Sylvy Drábkové), výtvarné i výtvarně divadelní 3. - 9. 8. 2014 (tématem Moře se nechají inspirovat
i odborní vedoucí – výtvarnice Alžběta Kumštátová a divadelník
Jirka Jelínek). Léto, nebe, slunce, mraky jsou společné všem
dílnám. Nejen na jejich pozorování, ale i užívání si během výletů
je tentokrát zaměřena dílna her her a výletů 6. - 12. 7. 2014,
kam se také ještě lze přihlásit.
Ostatní dílny, filmová, fotografická, muzikálová, kamenářská a
dílničky pro malé dětičky jsou už skoro obsazené, tak neváhejte.
Snad se podaří zorganizování táborů i v roce příštím. Děkujeme
Obecnímu úřadu ve Staré Pace za pomoc a podporu při realizaci
celého projektu.
OPEN ART
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Víkend fotografování pro děti i dospělé – přijďte to v čevnu zkusit
Letos se nám konečně daří nabídnout tvůrčí dílnu nejen dětem, ale
i jejich dospělým příbuzným.
Ve dnech 6. – 8. 6. 2014 se uskuteční v roškopovském táborovém areálu.
Přijďte si s námi zavzpomínat na útulné podsady a noci u táboráku!
Určitě neodejdete s prázdnou, čeká vás víkend plný přednášek a praktických ukázek v terénu. Pomůžeme vám osvojit si základní pojmy, vyzrát
na kompozici a zkrotit váš kompakt či zrcadlovku.
Program
Pátek: večer příjezd, ubytování, seznamka.
18:00 - přednášky „Úvod do fotografie“, seznámení s technikou, fotografické žánry, diskuze.
Sobota:
… pro odvážné a cílevědomé lovce světla můžeme vyrazit na svítání :-).
8:00 –  snídaně
Dopolední blok: Focení v terénu, procvičení nabytých vědomostí z předchozího večera (práce s fotoaparátem, kompoziční cvičení).
12:00 – 14:00 - oběd
Odpolední blok I.: Zpracování fotografií, promítání a diskuze.
Odpolední blok II.: Focení v terénu, využití informací z předchozí diskuze.

18:00 – večeře
Večerní blok I.: Focení v terénu, zachycení posledních paprsků dne.
Večerní blok II.: Zpracování fotografií, promítání a diskuze.
Pro nadšence možnost zařadit večerní focení s táborákem, kde bude
jistě dostatek prostoru pro neformální diskuzi nejen o fotografii :-).
Neděle:
Pro odvážné a cílevědomé lovce světla můžeme vyrazit na svítání.
8:00 – snídaně
Dopolední blok: Dle aktuálních preferencí je možno vyrazit opět do
terénu, případně se věnovat úpravám fotografií, promítání a diskuzi.
12:00 – oběd a oficiální ukončení kurzu, odjezd spokojených účastníků.
Pro zájemce budou lektoři k dispozici ke konzultacím až do nedělního
odpoledne.
Změna programu vyhrazena (dle aktuální potřeby, počasí, stavu účastníků, …)
Kurzem vás provedou Petra Menclová (www.petramenclova.cz), Vašek
Boch a Pavel Šťastný (www.pavelstastny.cz).
Více informací a přihlášky najdete na http://roskopov.open-art.cz .
OPEN ART

„JDEŠ DNESKA NA CVÍČO?“
Každý čtvrtek se od podzimu schází v Roškopově pár dětí předškolního a mladšího školního věku, aby se poznaly, mohly spolu
blbnout, učit se třeba kotrmelec nebo hraní podle pravidel,
fair-play. Jde hlavně o vytvoření možnosti skamarádit se, trávit
volný čas s kamarády a v pohybu.
Sraz je v 16.30 u kulturního domu, podle počasí se jde buď dovnitř,
nebo ven. Vevnitř frčíme většinou pohybovky, týmové hry s míčem i bez něj, gymnastiku i divnohry, které vznikají v hlavách dětí
na místě, je v tu chvíli jen na nich, jestli se je podaří uskutečnit.
Venku jezdíme na kole, teď už i přes překážky, chodíme do lesa
hrát třeba na schovku a na stopku, vaříme v kotlíku, někdy se
jen tak couráme po poli, brodíme se bahnem a lítáme po lese.
Není potřeba žádná velká organizace, peníze ani materiál. Většinou si vystačíme dost dobře jen s vůlí a ochotou, aspoň jedním

dospělým okem, které je přece jen ještě trochu nutné občas po
dětech hodit. Dobrodružství číhá a dobrý pocit se nabízí.
Adéla Krejčová

Policie ČR informuje
Krádež pokladny

Alkohol za volant nepatří

V sobotu 8. února ráno vyšetřovali novopačtí policisté krádež
pokladny, kterou v jednom z rodinných domků v Podlevínské ulici
odcizil neznámý pachatel. Spolu s pokladnou přišel majitel i o několikatisícovou hotovost a platební kartu. Případ šetří policisté jako
přečiny krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění
platebního prostředku, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Ve čtvrtek 6. března večer kontrolovala policejní hlídka ve Staré
Pace osobní vozidlo Citroen Xsara Picasso, které řídil třiapadesátiletý muž. Provedená dechová zkouška u něj prokázala přes
1,2 promile alkoholu.
Případ šetří novopačtí policisté jako přečin ohrožení pod vlivem návykové látky, za což řidiči hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Preventivní článek

Vloupání do prodejny

O tom, že nákup na internetu může být rizikový, už ví své i mladý muž
z Kopidlenska. Na jednom z internetových portálů ho zaujal inzerát
nabízející ojeté osobní vozidlo Dacia Duster v hodnotě 90.600 Kč. Nutno zdůraznit, že prodávající byl cizinec a vozidlo se rovněž nacházelo
v zahraničí. Navíc podmínkou prodeje byla platba předem. Inzeráty
podobného znění by měly koupěchtivé zákazníky spíše odradit a ne
je přilákat. Nikdy totiž nemohou vědět, zda o peníze nepřijdou. Muž
i přes tato rizika do obchodu „šel“. A nevyplatilo se mu to. Obchod
se nejdříve vyvíjel dobře. Prodávající s ním komunikoval, zaslal mu k
podepsání kupní smlouvu a vyzval ho k uhrazení částky. Jakmile muž
peníze zaslal na účet banky ve Velké Británii, přestal s ním prodávající
komunikovat. Vozidlo mu nedodal a ani peníze nevrátil.
Případ šetří jičínští kriminalisté jako přečin podvodu, za což pachateli hrozí až na pět let.

V pondělí 10. března ráno se vloupal neznámý pachatel do jedné
z prodejen v Roškopově, kde odcizil 4 kalová čerpadla. Majitel
vyčíslil škodu na téměř 37 tisíc korun. Případ šetří novopačtí policisté jako přečin krádeže, za což pachateli hrozí až dva roky vězení.

Loupežná přepadení
JIČÍNSKO - Za loupeže hrozí dvojici mladých mužů až deset let vězení.
Jičínští kriminalisté objasnili v těchto dnech sérii loupežných
přepadení, ke kterým došlo v Nové Pace. První z nich se odehrála
vloni 24. prosince odpoledne v Kollárově ulici, kde neznámý
pachatel vytrhl sedmaosmdesátileté důchodkyni z ruky kabelku,
ve které měla peníze a svíčky na hřbitov.
O dva týdny později úřadoval lupič v Krkonošské ulici. V tomto
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případě se jeho obětí stala čtyřiasedmdesátiletá seniorka, kterou
chvíli sledoval a poté se jí  z ruky snažil vytrhnout nákupní tašku.
Žena při tom upadla na zem a muž ji táhl po chodníku, dokud
tašku, ve které měla peněženku a mobilní telefon,   nepustila.  
Navíc utrpěla zranění, se kterým byla nucena vyhledat lékařské
ošetření. O týden později 14. ledna došlo k dalšímu loupežnému
přepadení, a to herny v ulici V Aleji. Lupiči již byli dva a barmanku,
kterou ohrožovali zbraní, připravili o mobilní telefon, cigarety
a trezorek s penězi.
Kriminalisté se všemi případy velmi intenzivně zabývali a na základě
provedeného šetření, zajištěných stop a výslechu svědků zjistili,
kdo za loupežemi stojí. Jedná se o dvaadvacetiletého mladíka ze
Semilska, který má na svědomí přepadené seniorky a spolu se
svým  o rok mladším kamarádem z Jičínska přepadl hernu. Během
vyšetřování vyšlo najevo, že se ještě vloupali do jedné ze zahradních
chatek a navíc se chystali přepadnout benzínovou čerpací stanici,
což nakonec vzdali.  Starší z nich se ještě dopustil krádeže peněz
v domě v Nové Pace, kde byl na návštěvě.
Oba mladí muži si vyslechli obvinění ze zvlášť závažného zločinu
loupeže a z přečinů krádeže a porušování domovní svobody, za což
jim hrozí trest odnětí svobody až na deset let. Na verdikt soudu
si oba počkají ve vazební věznici, kam je poslal soudce Okresního
soudu v Jičíně.  

Poškození cizí věci
JIČÍNSKO - Vlaková souprava není plátno.

Novopačtí policisté pátrají po neznámém „umělci“, který řádil
v noci na čtvrtek 20. března na vlakovém nádraží ve Staré Pace,
kde posprejoval odstavený motorový vlak. Na podvozku, boku a
oknech vytvořil různobarevné nápisy, čímž způsobil škodu ve výši
nejméně 5 tisíc korun.
Sprejerovi hrozí za přečin poškození cizí věci až roční vězení.
nprap. Hana Klečalová

SPORT
SPORTOVCI HODNOTILI ROK 2013
Valná hromada TJ Sokol Stará Paka se konala 18. 2. 2014 v sále
restaurace Sokolovna ve Staré Pace. Jednání se zúčastnili zástupci
všech oddílů – kopané, lyžování, cyklistiky, ASPV a stolního tenisu,
zástupci obce – pí. Hlostová, p. Dlabola a ředitel Masarykovy ZŠ
p. Antoš. Zahájení a přivítání hostů provedl p. L. Frýba, rovněž
seznámil s programem valné hromady. Hlavní referát přednesl
předseda výboru TJ – Mgr. M. Pospíšil. Ve svém vystoupení
seznámil přítomné se změnami ve vedení českého sportu – přejmenování ČSTV na ČUS – Českou unii sportu. Tato změna přináší
všem jednotám úkoly – přepracování stanov, nové zaregistrování
a v neposlední řadě i vedení podvojného účetnictví. Okresní
orgán pro naši organizaci bude Unie sportu Jičínska. Výbor TJ se
scházel pravidelně měsíčně, hodnotil sportovní činnost oddílů,
důsledně kontroloval vynakládání finančních prostředků TJ.
Předseda zhodnotil činnost jednotlivých oddílů TJ – poděkoval
odstoupivšímu výboru FO, popřál stolním tenistům A mužstva
úspěch v divizi a případný postup do 3. ligy, všem členům LO,
kteří se podíleli na výstavbě lyžařského vleku, za vykonanou práci
a odpracovaných více jak 2700 brigádnických hodin na této akci.
Zástupcům OÚ poděkoval za finanční výpomoc při výstavbě lyžařského vleku, vedení základní školy za možnost využívání tělocvičny
pro aktivní i rekreační sport. Zastupitelům obce za vstřícnost při
řešení finanční pomoci TJ. Poděkování také patří všem sportovcům, trenérům a funkcionářům za vykonanou práci v roce 2013.
Hospodář TJ M. Dlouhý seznámil přítomné s hospodařením
za uplynulý rok, celkový příjem 548 tis. a celkové výdaje 525 tis.
Kč. Poděkoval všem pokladníkům oddílů za jejich práci a výborům
oddílů za vcelku vyrovnané hospodaření s finančními prostředky,
kdy téměř všechny oddíly hospodařily s mírným ziskem, což se
v předchozích letech vždy nepodařilo. Poté následovala zpráva
revizní komise, kterou přednesl její předseda p. J. Knap. RK provedla kontrolu pokladní knihy, včetně všech dokladů – účtů, smluv
apod. Zjištěné drobné nedostatky u jednotlivých položek (viz
Zpráva revizní komise pro valnou hromadu TJ) budou dořešeny
do 31. 3. 2014 odpovědnými funkcionáři oddílů. RK konstatuje,

že vedení pokladní knihy je přehledné, finanční prostředky v roce
2013 byly vynakládány na aktivní činnost sportovců a na zvelebení a modernizaci majetku TJ Sokol. Rovněž výběr členských
příspěvků v jednotlivých oddílech byl prováděn dle požadavků
RK z předchozích let. Předseda revizní komise poděkoval hospodáři TJ za jeho činnost. Dalším bodem jednání bylo vyhodnocení
sportovců a funkcionářů za r. 2013. Za LO – P. Pakosta, za oddíl
cyklistiky – D. Zajíc, za stolní tenis – J. Herber, za ASPV – V. Janatová, V. Hlostová – starostka – za výpomoc obce TJ, L. Frýba –
za zásluhy o vybudování lyžařského vleku. V diskusi vystoupili s
doplněním informací z oddílů P. Dlabola za stolní tenis, seznámil
se současnými výsledky, zdůraznil problém se žáky, kde je zaznamenáván stálý úbytek hráčů. Vyslovil požadavek vůči výboru
TJ na nákup nových dresů a sítěk na stoly v r. 2014. Ing. J. Bil za FO, připomněl, že aféra z podzimu 2013 nemá spojitost s jeho
osobou. Poděkoval V. Horákovi, který je styčným pracovníkem se
spojenými mládežnickými družstvy s 1.FK Nová Paka. V současné
době bude nový výbor řešit otázku sekání hřiště, zajištění čerpadla pro zavlažování trávníku, provedení inventarizace majetku
na fotbalovém hřišti. Místopředseda TJ L. Frýba konstatoval, že
pro napravení dobrého jména staropackého fotbalu bude muset
nový výbor vynaložit velké úsilí. V. Hlostová – starostka, poděkovala za pozvání na valnou hromadu TJ a za čestné uznání. Obec
nabízí v rámci svých možností pomoc TJ i nadále. V komunálních
volbách nebude z osobních důvodů již kandidovat. Poděkovala
za spolupráci TJ s obcí. V. Šeps za LO – zhodnotil celý rok 2013
jako dobrý, co se týče odvedené práce a uskutečněných akcí,
brigád apod. Poděkoval všem, kdo se podílel na výstavbě nového
lyžařského vleku.  Závěr jednání valné hromady TJ provedl předseda Mgr. M. Pospíšil. Zdůraznil, že veškeré připomínky, náměty,
požadavky, které vyplynuly s diskusních příspěvků, budou zahrnuty do úkolů výboru TJ v letošním roce. Popřál všem aktivním
sportovcům TJ pevné zdraví a úspěchy v roce 2014. Poděkoval
za účast na jednání a schůzi ukončil.
J. Knap
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Aktuality z oddílu stolního tenisu 2013 - 2014
Na zelených stolech byly dohrány všechny zápasy rozlosování
jednotlivých skupin, ve kterých startují naše týmy.
A-mužstvo se umístilo na krásné druhé příčce v nejvyšší soutěži
královéhradeckého kraje – divizi. B-mužstvu se podařilo vyhrát
nejvyšší soutěž jičínského regionu a na podzim bude startovat
v krajské soutěži. C-mužstvo svým třetím místem překvapilo
v regionálním přeboru 3. třídy. Nově vzniklé D-mužstvo se ve své
skupině neztratilo a i žáci si vybojovali celkem solidní pozici.
A-mužstvo
Složení: Pavel Vajgl, Petr Dlabola, Lubomír Šajner, Petr Kortus,
Jan Herber
Umístěním na druhém místě tabulky byl splněn cíl a až do posledního kola jsme živili naději na celkové prvenství. O posledním březnovém víkendu jsme v domácí odvetě podlehli DTJ Hr. Králové 4-10
a tím prvenství zaslouženě putuje za tímto soupeřem. Objektivně
musíme přiznat, že mužstvo DTJ Hr. Králové bylo ve vzájemných
zápasech sportovně lepší. Negativem je zúžení hráčského kádru
A-mužstva o Petra Kortuse, který se vrací do Loko Pardubice. Touto
cestou mu děkujeme za vzornou reprezentaci našeho oddílu.
Divize mužů - Sezóna 2013-2014 (Konečná tabulka)
1. DTJ-Slavia Hradec Králové C
22 22 0 0 0
2. Sokol Stará Paka A
22 20 0 2 0
22 13 2 7 0
3. Baník Rtyně v Podkrk. A
4. TTC KB Vrchlabí A
22 12 2 8 0
5. Sokol Stěžery A
22 11 1 10 0
22 9 2 11 0
6. Sokol 2 Hradec Králové D
22 8 4 10 0
7. Sokol Železnice A
22 8 2 12 0
8. Slovan Broumov A
22 4 8 10 0
9. Tatran Hostinné B
10. Sparta Úpice A
22 4 4 14 0
22 4 3 15 0
11. TTC Nové Město n. M. A
22 2 2 18 0
12. Sokol Valdice A

220:45
209:70
182:139
170:147
170:173
157:158
158:172
139:185
152:194
117:200
116:199
102:210

66
62
50
48
45
42
42
40
38
34
33
28

B-mužstvo
Složení: Jan Herber, Jiří Krutský st., Luboš Krtička, Martin Budina,
Jiří Krutský ml., Pavel Vávra
Prvenství v nejvyšší soutěži jičínského regionu, po roce se bude
hrát opět krajská soutěž. Gratulace!
Regionální přebor 1. třídy mužů - Sezóna 2013 - 2014 (Konečná tabulka)
1. TJ Sokol Stará Paka B
22 21 0 1 0
291:105
64
2. TJ Sokol Nemyčeves B
22 15 4 3 0
245:151
56
3. TJ Jiskra Hořice B
22 16 1 5 0
226:170
55
4. TJ Lázně Bělohrad A
22 15 2 5 0
250:146
54
5. TJ Sokol Libáň A
22 11 4 7 0
197:199
48
6. TJ Sokol Valdice B
22 11 2 9 0
221:175
46
7. TJ Sokol Kopidlno A
211:185
45
22 9 5 8 0
8. TJ Nová Paka C
22 9 2 11 0
201:195
42
9. TJ Sokol Lány A
22 5 0 17 0
164:232
32
10. SK Miletín A
22 4 1 17 0
141:255
31
11. TJ Lázně Bělohrad B
22 2 2 18 0
126:270
28
12. TJ Sokol Lány B
22 2 1 19 0
103:293
27

C-mužstvo
Složení: Ladislav Hruška, Pavel Kuřík, Jiří Krutský ml., Pavel Vávra,
Martin Havelka

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

TJ Butoves B
TJ Sokol Popovice A
TJ Sokol Železnice D
TJ Sokol Nemyčeves C
SK Sobotka A
TJ Jiskra Hořice C
TJ Sokol Úbislavice B
TJ Nová Paka E
TJ Sokol Rovensko pod Troskami B

22 10 5 7 0
22 9 6 7 0
22 8 4 10 0
22 8 2 12 0
22 7 5 9 1
22 7 3 12 0
22 7 3 12 0
22 4 6 12 0
22 5 2 15 0

214:182
199:197
189:207
207:189
182:214
182:214
180:216
172:224
159:237

47
46
42
40
40
39
39
36
34

D-mužstvo
Složení: Marek Flégl, Tomáš Flégl, Radek Jech, František Lhota, Jiří
Knap, Marta Rosenbergová, Tomáš Pánek, Milan Pánek, Markéta
a Adam Šírovi
Na lepší jak konečné osmé místo nebylo, ale pozitivem je zabudování některých žáků do sestavy a jejich konfrontace s dospělými.
Regionální přebor mužů - 4. třída skupina B - Sezóna 2013-2014 (Konečná tabulka)
1. TJ Jičín D
18 18 0 0 0
256:68
54
2. TJ Sokol Kopidlno C
200:124
44
18 13 0 5 0
3. TJ Sokol Nemyčeves D
18 12 1 5 0
206:118
43
4. TJ Sokol Libáň B
18 12 0 6 0
181:143
42
5. TJ Sokol Rovensko pod Troskami C
18 9 1 8 0
149:175
37
6. TTC Veliš B
135:189
31
18 5 3 10 0
7. TJ Sokol Radim B
18 6 1 11 0
138:186
31
8. TJ Sokol Stará Paka D
18 4 4 10 0
135:189
30
9. TJ Sokol Chomutice C
18 1 5 12 0
119:205
25
18 1 3 14 0
10. TTC Slatiny A
101:223
23

Žáci
Složení: František Doubek, Jan Handschug, Ivan Handlovič, Jan a
Václav Bajerovi, Lucie Herberová
Žáci se neztratili a vybojovali celkové desáté místo. Věříme, že
jejich výkony budou mít stoupající tendenci.
Regionální přebor žáci (Konečná tabulka)
1. TJ Sokol Valdice A
13 13
2. TJ Lázně Bělohrad A
13 11
3. TJ Sokol Libáň A
13 10
4. TJ Sokol Radim A
13 9
5. TJ Jiskra Hořice A
13 8
6. SK Miletín A
13 8
7. TJ Jičín A
13 7
8. TJ Sokol Chomutice A
13 6
9. TJ Sokol Železnice A
13 5
10. TJ Sokol Stará Paka A
13 3
11. TJ Sokol Popovice
13 3
12. TJ Sokol Nemyčeves A
13 2
13. SK Miletín B
13 1
14. TJ Sokol Lány
13 0

0
0
1
2
1
0
1
0
1
2
1
0
1
0

0
2
2
2
4
5
5
7
7
8
9
11
11
10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3

91:39
99:31
104:26
96:34
82:48
83:47
68:62
60:70
60:70
59:71
42:88
33:97
31:99
2:128

39
35
34
33
30
29
28
25
24
21
20
17
16
10

Mimo mistrovská utkání proběhl v sobotu 29. 3. v Hradci Králové
přebor Královéhradeckého kraje jednotlivců tělesně postižených
sportovců ve stolním tenisu, kterého se zúčastnil i staropacký
Martin Budina. Ten v celém turnaji nepoznal hořkost porážky a po
vyrovnané finálové bitvě 3:2 na sety obhájil loňské vítězství. Uvidíme, zda za rok bude platit do třetice všeho dobrého. Gratulujeme!

Velmi solidní výsledky po celou sezónu vynesly třetí místo v tabulce. Milé překvapení.

Více podrobnějších informací (tabulky, rozlosování a úspěšnosti)
o stolním tenisu najdete na webu: http://stis.ping-pong.cz
Více informací o stolním tenisu jičínského regionu najdete na
webu: www.cstv.cz/jicin/

Regionální přebor 3. třídy - Sezóna 2013-2014 (Konečná tabulka)
1. TJ Sokol Úbislavice A
22 16 3 3 0
239:157
57
2. TJ Lázně Bělohrad D
22 16 2 4 0
234:162
56
3. TJ Sokol Stará Paka C
22 12 5 5 0
219:177
51

Již přes rok fungují webové stránky našeho oddílu
http://pinec-starapaka.webnode.cz
Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola
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