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Novinky odpadového systému obce
Všímaví občané nás upozornili, že od obecního skladu v ulici
Jaromíra Brože ve Staré Pace a z centra Roškopova zmizely kontejnery na použitý textil, obuv a hračky. Nejde však o to, že by je
někdo zcizil. Vedení obce muselo s firmou zajišťující provoz těchto
kontejnerů rozvázat smluvní vztah, jelikož firma
nebyla spolehlivá. Svoz neprobíhal dle smluvních
podmínek a měli jsme
tak neustále nepořádek
v nejbližším okolí kontejnerů, který pak museli obecní dělníci uklízet. Termín
na odvoz sběrných boxů
měla firma do 16. ledna.
Není nutno se obávat, že bychom o tuto službu nadobro
přišli. V současné době jednáme o umístění velkoobjemového kontejneru na sběr
textilu s Diakonií Broumov
právě k obecnímu skladu
u garáží v ulici Jaromíra Brože. K jeho instalaci by mělo
dojít nejpozději začátkem
února. Kontejner bude vypadat asi
takto:

Další novinkou v rámci odpadového systému obce bude možnost
odložení starých a rozbitých elektrospotřebičů přímo v naší obci.
Jednáme s firmou Elektrowin o možnosti zřízení sběrného místa
(pokud k tomu nalezneme vhodné prostory v obci), nebo umístění několika kontejnerů do již zřízených sběrných hnízd.
Výhodou sběrného místa je možnost odložení
větších elektrospotřebičů, jako je např. pračka,
sporák, lednička, televize, monitor, počítač atd.
a samozřejmě i malých
spotřebičů. Do kontejnerů se rozměrné spotřebiče
bohužel nevejdou. Nutné
však bude odevzdat elektrospotřebič v kompletním
stavu.
Věříme, že s firmou
Elektrowin nalezneme
oboustranně výhodné
řešení a rozšíříme tak
obecní odpadový systém
o možnost sběru dalšího recyklovatelného materiálu.
Josef Dlabola
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USNESENÍ Z 1. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
1. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 3. 11. 2014
Zastupitelstvo Obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 1. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka.
2) Mandátovou komisi ve složení Mgr. Ivona Hykyšová, Hana
Hylmarová, Ladislav Frýba.
3) Volební komisi ve složení Ing. Pavel Červený, Mgr. Pavel Antoš,
Petr Sládek.
4) Zapisovatele zápisu paní Jitku Kluzovou.
5) Uvolněného starostu a uvolněného místostarostu.
6) Provedení volby starosty a místostarosty tajnou volbou.
7) Stálého ověřovatele zápisu paní Věru Hlostovou.
8) Ověřovatele zápisu z 3. 11. 2014 pana Petra Fejfara.
9) Jednací řád zastupitelstva Obce Stará Paka.
10) Výjezdní zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka.
11) Zřízení výborů: výbor finanční a výbor kontrolní.
12) Zřízení komisí: komise sociálně kulturní a sportovní.
13) Předsedu kontrolního výboru pana Ing. Pavla Červeného.
14) Předsedu finančního výboru paní Mgr. Ivonu Hykyšovou.
15) Předsedu komise sociálně kulturní a sportovní pana Ladislava
Frýbu.

Zastupitelstvo Obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Termín 2. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka
dne 15. 12. 2014.
2) Režim pracovních porad zastupitelstva Obce Stará Paka.
3) Přípravu rozpočtu Obce Stará Paka na rok 2015.
Usnesení schváleno všemi 9 členy zastupitelstva Obce Stará Paka.
Nově zvolené zastupitelstvo obce:
Starosta
Josef Dlabola
Místostarostka
Věra Hlostová
Členové zastupitelstva
Mgr. Pavel Antoš
Ing. Pavel Červený
Petr Fejfar
Ladislav Frýba
Mgr. Ivona Hykyšová
Hana Hylmarová
Petr Sládek

Zastupitelstvo Obce Stará Paka zvolilo:
1) Uvolněného starostu Obce Stará Paka pana Josefa Dlabolu.
2) Uvolněnou místostarostku Obce Stará Paka paní Věru Hlostovou.

USNESENÍ Z 2. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
2. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 15. 12. 2014 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený
v bodě 8 – Základní škola, o písmeno d/ Žádost o převod finančních prostředků do investičního fondu a rozšířený v bodě
18 – Různé, o písmeno g/ havarijní stav – střecha knihovny
2) Ověřovatele zápisu z 2. veřejného zasedání pana Ladislava
Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová, pan
Ing. Pavel Červený
4) Prodej pozemku parc. č. 149, ostatní plocha/jiná plocha,
část cca 60 m² z celkové výměry 936 m², a prodej pozemku
parc. č. 799/1, ostatní plocha/ostatní komunikace, část cca
176 m² z celkové výměry 1415 m², obojí v k. ú. Roškopov,
panu Václavovi Rubeškovi za odhadní cenu.
Termín: 31. 3. 2015
Zodpovídá: starosta
5) Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného
břemene na rozsah ochranných pásem mezi Obcí Stará Paka
a panem Ing. Janem Říhou na pozemcích parc. č. 39/2 a 40/1
v k. ú. Stará Paka po realizaci zatrubnění vodoteče a dešťové
kanalizace z lokality Letná. Budoucí smlouva bude úplatná,
jednorázová náhrada bude činit 2 000,- Kč včetně DPH.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: starosta
6) Smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Stará Paka
o poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory (dotace)
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na odbornou přípravu
členů a na věcné vybavení neinvestiční povahy JSDH ve výši
30 200,- Kč.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: starosta
7) Smlouvu o uzavření smlouvy budoucí na zřízení věcného břemene služebnosti a právu provést stavbu mezi Obcí Stará Paka
a ČEZ Distribuce, a.s. na pozemcích parc. č. 1515 a st. 201/6

8)

9)

10)
11)
12)
13)

14)
15)

v k. ú. Stará Paka pro realizaci podzemního kabelového vedení
NN, číslo akce IP-12-2006788/VB/1. Budoucí smlouva bude
úplatná, jednorázová náhrada bude činit 10 000 Kč bez DPH.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: starosta
Navýšení rozpočtu Masarykovy ZŠ na fiskální rok 2014 o částku 250 000,- Kč z důvodu kompletní rekonstrukce elektrosítě
a s tím spojené vybudování nové datové sítě.
Termín: neprodleně
Zodpovídá: starosta, hlavní účetní
Úpravu odpisového plánu dlouhodobého majetku Masarykovy ZŠ na rok 2014 z důvodu technického zhodnocení budovy
ZŠ rekonstrukcí elektroinstalace. Roční odpis se sníží o částku
9 360,- Kč z původní částky 140 642 Kč.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Odpisový plán dlouhodobého majetku Masarykovy ZŠ pro
rok 2015.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Převod finančních prostředků na provoz Masarykovy ZŠ
na rok 2014 do investičního fondu ve výši 342 632,63 Kč.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Převod finančních prostředků na provoz MŠ na rok 2014
do investičního fondu ve výši 206 563,-Kč.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Nabytí majetku do vlastnictví Obce Stará Paka Mateřskou
školou Stará Paka ve výši 206 563,- Kč, a to vybavení kuchyně
konvektomatem a plynovým sporákem.
Zodpovídá: ředitelka MŠ
Termín: průběžně
Rozpočtové opatření č. 5 Obce Stará Paka pro rok 2014
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: hlavní účetní
Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu Obce Stará
Paka na rok 2015. Schvaluje rozpočet jako schodkový v příjmech 21 700 100,- Kč a výdajích 30 950 974,- Kč. Rozdíl ve výši
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16)
17)

18)

19)
20)
21)

9 250 874,- Kč bude dofinancován z finančních prostředků
z roku 2014.
Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stanovuje zastupitelstvo dodržení objemu paragrafů. Změny mezi
jednotlivými položkami uvnitř paragrafů, při jejich nepřekročení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako správce rozpočtu.
Termín: od 1. 1. 2015
Zodpovídá: ZO
Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka pro
rok 2015.
Termín: průběžně
Zodpovídá: starosta, mzdová účetní
Měsíční odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce
vyplácené dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 37/2003 Sb., poprvé za měsíc prosinec 2014.
Odměny budou poskytovány od 15. 12. 2014.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Převod užívacích práv ke spoluvlastnickému podílu Obce
Stará Paka bytu č. 6 paní Daliji Včelišové na p. Mgr. Jaroslava
Soukupa z Jilemnice v bytovém domě č. p. 520 ve Staré Pace.
Termín: 31. 12. 2014
Zodpovídá: starosta
Směrnice obce Stará Paka na rok 2015.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Složení kontrolního a finančního výboru a komise kulturně-sociální a sportovní.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Poskytnutí jednorázového příspěvku v maximální výši 1 000,Kč za kulturní, volnočasovou a sportovní akci v roce 2015
na základě podmínek – viz příloha.
Termín: průběžně
Zodpovídá: starosta

Zastupitelstvo obce Stará Paka ruší
1) Možnost uzavírání smluv o odvozu a odstranění směsného
komunálního odpadu z podnikatelské sféry a využívání odpadového systému zavedeného Obcí Stará Paka. Firmy a OSVČ
mají možnost uzavřít smlouvu přímo se svozovou firmou.
Termín: průběžně
Zodpovídá: ZO
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 1. veřejného zasedání zastupitelstva
Obce Stará Paka.

2) Informace pana starosty o získání dotace na obnovu mostu
v Ústí poničeného povodní v roce 2013 od Ministerstva dopravy ČR ve výši 5 401 948,- Kč.
3) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2014.
4) Informaci pana starosty o konání akce slavnostního rozsvícení
vánočního stromu ze dne 28. 11. 2014.
5) Informaci pana starosty o odvolání velitele JSDH Stará Paka
pana Karla Raila ke dni 30. 11. 2014 a jmenování nového
velitele pana Milana Millera od 1. 12. 2014.
6) Informaci paní místostarostky o jednání DSO Novopacko
s tématem poldry a retenční nádrže na území obce.
7) Informaci paní místostarostky o prohlídce stavu vodních toků
na území obce.
8) Informaci pana starosty o havarijním stavu šindelové střechy
na budově staré školy – knihovny.
9) Dotaz pana L. Frýby na služby kompostárny pro staropacké
občany a odpověď starosty.
10) Dotaz pana Mgr. Antoše na umístění kontejnerů pro občany
Staré Paky v souvislosti s činností kompostárny v roce 2015
a odpověď starosty.
11) Připomínku pana Mgr. Antoše k parkování vozidel v ul. Letná
a tím blokování průjezdu, zejména v souvislosti se svozem
odpadů a zimní údržbou.
12) Připomínku p. P. Fejfara k doplnění zápisu z pracovní porady
zastupitelstva obce na webové stránky obce.
13) Připomínku pana Ing. Červeného o nebezpečném stavu
zábradlí u mostu za Agrochovem v Roškopově.
14) Doporučení pana Ing. Červeného požádat Policii ČR o kontrolu a následné pokutování řidičů parkujících na chodnících
a místních komunikacích.
15) Informaci ředitelky MŠ paní Typltové o činnosti a aktivitách
Mateřské školy a o nové koncepci MŠ, která je přílohou zápisu.
16) Připomínku pana K. Raila k bezohledném parkování řidičů
v obci.
17) Připomínku pana Š. Válka ke stavu chodníku před obchodem
potravin v ul. Revoluční ve Staré Pace a nutnosti jeho opravy.
Usnesení schváleno 9 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará
Paka

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Rozsvícení vánočního stromu ve Staré Pace
Velmi narychlo byla 28. listopadu 2014 ve spolupráci obce Stará
Paka a místních dobrovolných hasičů ze Staré Paky uspořádána
kulturní akce „Rozsvícení vánočního stromu ve Staré Pace“.
Kulturní program byl sice krátký, ale účinkujícím se vystoupení
povedla a zaslouženě sklidili mohutný aplaus, stejně tak jako
samotné rozsvícení vánočního stromu.
Sebekriticky musíme přiznat, že tento „nultý“ ročník nám odhalil
pořadatelské chyby, kterých se pro příští ročník musíme vyvarovat
a mnoho věcí zlepšit.
Když ale vezmeme v úvahu velmi krátký čas na přípravu akce
a její organizaci, jako organizátoři jsme ve výsledku byli spokojeni. Nikdo z nás ani v koutku duše nepředpokládal takovou
hojnou účast diváků. A právě tento fakt byl důvodem nižší kvality
ozvučení pějících sborů a nadané mladé zpěvačky Bětky Malé.
Také obsluha stánku v odbavování lidí lačnících po výborném
svařáku a jiném občerstvení vázla kvůli dlouhé frontě, ale to se
příště snad už nestane.
Velký dík patří účinkujícím dětem – žákům naší Masarykovy základní školy a jejich vedoucím pedagogům, kteří byli schopni obětovat
svůj čas v poslední páteční podvečer měsíce listopadu. Poděkování
také náleží studentce pardubické konzervatoře Bětce Malé, která

nám zapěla adventní písně v trochu netradičním podání.
Nesmíme opomenout také poděkovat sponzorům, kteří nám
bezplatně zapůjčili technické
zázemí v podobě ozvučovací
techniky (Zdeněk Hradecký
starší a mladší), Pivovaru Nová
Paka za zapůjčení stanů včetně
občerstvovacího stánku a SDH
Roškopov za zapůjčení stolů
a lavic k sezení. Díky nim jsme
s akcí měli vyloženě minimální
výdaje a obětovali jí pouze čas
a energie v podobě elektřiny
a pohonných hmot na dopravu.
Věříme, že i příští ročník vás
přiláká ve stejném počtu a pomůžete tím zakotvit novou předvánoční tradici ve Staré Pace.
Josef Dlabola
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Zimní údržba komunikací – posyp

Prevence před povodněmi.

Vážení občané, v letošní sezóně zimní údržby zkušebně zavádíme
sypání komunikací a chodníků jiným materiálem. Místo tmavého
štěrku frakce 4-8 mm z Košťálova vyzkoušíme sypat kamenivem
stejné frakce světlé barvy z Lánova. Nepodléhejte tedy panice,
pokud na uježděném sněhu neuvidíte tmavý kamínek. Nebude
to znamenat, že není posypáno.
I při celodenní teplotě těsně pod bodem mrazu se tmavá drť
totiž po absorpci sluneční energie propadá uježděnou vrstvou
sněhu a ztrácí se tak její posypový „třecí“ efekt. Světlá drť by
měla vydržet na uježděném či ušlapaném sněhu déle, jelikož
světlý materiál absorbuje daleko méně sluneční energie. Věříme,
že se tento materiál osvědčí, aneb kdo nic nezkusí, nic nezjistí.
Josef Dlabola

Minulý rok byla naše obec postižena ničivou povodní. V důsledku
toho bylo osloveno Povodí Labe s. p., aby vyslalo své pracovníky,
a se zástupcem obce byl dne 3. 12. 2014 proveden monitoring
celého toku Rokytky, Olešky a Popelky.
Byla zmapována místa, která budou dána do plánu Povodí, aby se
zde odstranila náplava a další úseky, na kterých bude odstraněn
břehový porost.
Dále bylo zjištěno, že někteří majitelé pozemků, kteří přímo sousedí
s tokem, mají na břehu uskladněné různé předměty, posekanou
trávu, nebo zeminu. Při  povodni se tento materiál splavuje do toku
a jeho průtok se zanáší. Tito majitelé  budou vyzváni přímo Povodím
Labe s. p. k odstranění takto uskladněných předmětů.
Věra Hlostová

Ve Staré Pace lidé chtějí třídit sklo, přidávají se i další obce
Vypadá to, že obyvatelé Staré Paky přistupují k třídění odpadů velmi zodpovědně. Právě od nich totiž vzešel impuls, aby obec
svou sběrnou síť rozšířila o nádoby na oddělený sběr bílého a barevného skla. A staropacká radnice jim vyhověla. Obec pořídila
pět kontejnerů na bílé a dva na barevné sklo.
Sklolaminátové zvony Stará Paka získala díky projektu, který
v Královéhradeckém kraji realizuje společnost EKO-KOM a.s. Z tzv.
projektu nádob totiž EKO-KOM obcím bezplatně zapůjčuje nádoby
pro sběr skla o objemu 1100 litrů. A nejen to, obce mohou zdarma
získat i kontejnery na plast a papír. „Ve Staré Pace jsme doposud
sbírali čiré sklo pouze ve 3 sběrných hnízdech. Občané ale žádali
o oddělený sběr skla i v jiných sběrných hnízdech. Rozšiřujeme
tak sběrnou síť i v dalších lokalitách o novou komoditu, například
v Zápřičnici nebyl zvon na sklo vůbec“, prozrazuje místostarostka
Staré Paky Věra Hlostová.
Ve Staré Pace, pod kterou spadá dalších pět obcí, mají v současnosti 15 sběrných hnízd. Sbírají tu obvyklé komodity, kromě skla
tedy i papír a plast. Ještě vloni tu řešili problém s nedostatkem
kontejnerů na plast, ale i to je vyřešeno. „Na léto jsme vždycky
kvůli chalupářům museli do lokality Brdo stěhovat kontejner
a na zimu ho zase vracet přímo do obce. Tehdy jsme se také
domluvili s EKO-KOMem a pořídili do této chalupářské oblasti

kontejner, který je tam už nastálo,“ vysvětluje místostarostka.
Ovšem Stará Paka není jedinou obcí na Jičínsku, která se do projektu nádob zapojila. V Lukavci u Hořic v Podkrkonoší pořídili
po jednom kontejneru na papír, plast a směsné sklo. O jeden
kontejner víc požádali ve Slavhosticích. Obec s necelými 150
obyvateli pořídila jeden kontejner na papír, dva na plast a jeden
na barevné sklo. „O projekt bezplatných zápůjček je mezi obcemi velký zájem a my jsme rádi. Plníme tak cíl tohoto projektu
– pomoci obcím zahustit sběrnou síť na tříděný odpad tak, aby
byla snadno dostupná pro občany,“ říká Ing. Jiří Záliš, regionální
manažer EKO-KOM, a.s.
Více informací o projektech EKO-KOM naleznete na
www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.
Kontakt:
Ing. Jiří Záliš, regionální manažer EKO-KOM, a.s.
Tel.: 602 249 839, E-mail: zalis@ekokom.cz

Krajská rada SD ČR Královéhradeckého kraje,
Vás zve na

3. ZIMNÍ
SPORTOVNÍ HRY
pro všechny duchodce Královéhradeckého kraje,
které se konají ve sportovním areálu Máchovka v Nové Pace
19. 2. 2015 od 9:00 hodin.

Sportovní hry proběhnou za podpory města Nové Paky, hejtmana KÚ Hradec Králové a pořadatele MO SD Nová Paka.
Program:
1. 9:30 - 10:00 hod. Prezentace, doladění startovních přihlášek
2. Zahájení v hale Zimního stadionu, informace o organizaci
dne. Představení komisařů sportovních disciplín včetně
bowligu a kuželek.
3. Vyhlášení výsledků, předání diplomů v 15:00-15:30 hod.

Disciplíny:
Běh na lyžích - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
Sjezd, slalom - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
Střelba na branku - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
Bowling - muži, ženy
Kuželky - muži, ženy

•
•
•
•
•

Přihlášky:
Do 15. 1. 2015 na Svaz důchodců ČR Organizace Regionální Novopacká (nutné datum narození)
Telefon: 604 673 362, e-mail: duchodcinp@seznam.cz
Občerstvení:
Pro soutěžící, pozvané hosty a organizátory zajištěno ve Sportcentru a Hokejce (guláš, párek v rohlíku, nápoje)
Na kuželky i na bowlig je nutná vhodná obuv (tenisky, botasky).
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Poděkování sponzoru

Tři králové v mateřské škole

Naše mateřská škola obdržela od České spořitelny finanční
dar 8.000,-Kč.  Darované peníze byly použity na nákup hraček
a pomůcek pro rozvoj tělesné zdatnosti  dětí a enviromentální
výchovu. Těší nás, že si tato instituce vybrala naši mateřskou školu
především pro její dobrou koncepci.
Děkujeme.

I v mateřské škole se děti připravovaly na příchod Tří králů.
Vyráběly si koruny, seznámily se s koledou „My Tři králové“, s dary
a strastiplnou cestou, než přišli králové do Betléma. Paní učitelky
připomněly dětem smysl svátku vzhledem k pomoci potřebným
a chudým lidem v dnešní době. V úterý 6. 1. v dopoledních
hodinách navštívili jednotlivé třídy Tři králové. Společně jsme si
s nimi zazpívali a děti byly obdarovány drobným dárkem.
Odeta Pilařová, učitelka

Stravování v mateřské škole
Stravování dětí ve školních jídelnách je v současné době častým
předmětem zájmu veřejnosti. Školní stravování v ČR vnáší do výživy dětí určitý systém, který se opírá o převedení nutričních potřeb
do spotřebních košů. Ty jsou pro školní jídelny závazné, přestože
v současné době prochází novelizací.
Spotřební koš obsahuje deset vybraných skupin potravin, které
určují základní linie při stavbě jídelníčku. Ne vždycky
jsou zde proto zařazovány potraviny,
na které jsou děti
zvyklé nebo které dětem chutnají.
Jsou to například
ryby nebo luštěniny. Vedoucí jídelny naší mateřské
školy spolu s paní
kuchařkou pečlivě promýšlejí jídelníčky tak, aby byla strava dětí
co nejpestřejší, snaží se je obměňovat tak, aby bylo jejich složení
pro děti lákavé. V našich jídelníčcích nenajdete nezdravé uzeniny,
nebo přemíru sladkých jídel. Zato se zde objevuje dostatek ovoce,
zeleniny, ale i třeba cizrna, pohanka, jáhly…. Paní kuchařka si
nezjednodušuje práci ani vařením z polotovarů, volí raději pracnější vaření z přirozených potravin.  V posledním měsíci přibyla
paní vedoucí školní jídelny Marcele Kovaříkové další práce, když
musí na jídelníčcích pro děti označovat všechny alergeny. Při tak
malém počtu zaměstnanců se snažíme jim práci ulehčit alespoň
novým vybavením kuchyně. Na sklonku loňského roku jsme proto zakoupili nový sporák, škrabku na brambory a konvektomat
na přípravu potravin. Očekáváme od toho nejen ulehčení práce
především pro paní kuchařku Hanu Hnízdovou, ale i jiný šetrnější
způsob přípravy jídel i jejich zdravější složení s tím, že v nich
budou uchovány více vitamíny a ostatní zdravé složky. V letních
měsících budeme pokračovat v rekonstrukci kuchyně výměnou
rozvodů vody a vybavením novými skříňkami.
Přejeme si, aby naše děti, ale i rodiče byli se stravou pro děti
v mateřské škole i nadále spokojeni.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Výstava hraček
V druhé polovině
ledna se uskutečnila
v knihovně malá výstava hraček, které
vyráběli rodiče žáků
mateřské školy pro
své děti nebo i s nimi.
Mohli jsme obdivovat celé pokojíčky
pro panenky se všemi
detaily, háčkovaná
zvířátka, letadélko
z kolíčku na prádlo,
nebo třeba i papírové hračky, které
vyráběla maminka se
svojí dcerkou. Ručně
vyrobené hračky si
nezadají s těmi kupovanými. Jsou navíc
vytvářené s láskou,
kterou vám sebelepší strojně vyrobená
hračka nemůže nahradit. Věříme, že
tato výstavka byla
malou inspirací i pro
ostatní rodiče. Děkujeme všem dětem
i rodičům, kteří byli
ochotni nám hračky
na výstavu zapůjčit.
L. Typltová
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Už se těšíme
Hned po vánočních svátcích 7. ledna 2015 všechny předškolní děti
čekal velký zážitek. Navštívili jsme totiž Základní školu ve Staré Pace,
a to přímo vyučovací hodinu v 1. třídě. Všichni předškoláci se už
moc těšili, vždyť mnozí mají doma už od Ježíška novou školní tašku.
Nyní tedy poznají, na co všechno ji budou potřebovat.
V základní škole nás přivítala paní učitelka Oborníková s plnou
třídou prvňáků. Během jedné vyučovací hodiny nám školní děti

ukázaly, co se všechno naučily. Písmenka s říkankou, čtení slabik,
počítání i psaní. Společně jsme si zazpívali, zahráli si hru s hledáním číslic ve třídě. Předškolní děti byly nadšené tím, co jejich o rok
starší kamarádi už umí. Těší se, že i ony se již brzy naučí to samé.
Děti zajímalo i to, co všechno ti „velcí“ školáci ve své tašce nosí.
Teď už jsou opravdu všichni připraveni na svůj velký den – zápis do ZŠ.
učitelky Sluníčkové třídy

SEDMIKRÁSKY
I když si sněhová nadílka dává na čas, již třetí rozsvícená svíčka
na adventním věnečku hlásí příchod vánočních svátků. Tak jako
každý rok, ve třídě Sedmikrásek se rozzářil vánoční stromeček,
zazněly melodie vánočních koled, zavoněla vůně jehličí.
V tomto předvánočním čase jsme v naší třídě přivítali rodiče,
sourozence, ale i babičky a dědečky. Bylo nám ctí přivítat pana
starostu Dlabolu s rodinou. Na vánočním posezení nechybělo
vystoupení našich nejmenších. Kluci i holčičky se představili

pásmem tanečků, říkadel a písní. Vše se dětem podařilo, za svou
snahu byly odměněny potleskem.
Ke slavnostní atmosféře přispěli také rodiče, kteří dětem připravili
spoustu dobrot a vánočního cukroví.
Po příjemně prožitém odpoledni jsme se spokojeně rozcházeli
do svých domovů.
E. Zahradníková

KNIHOVNA
Konec každého
roku bývá ve znamení příprav
r ů z ný c h a kc í .
V knihovně kromě pravidelného
každoměsíčního posezení při
kávě a povídání si
o zajímavých tématech z oblasti
života, rodiny,
výchovy, emocí
a třeba přírody se konala prodejní výstava korálků B. Machové.
Pravidelní návštěvníci vždy objeví nový šperk nebo nějakou novou
techniku výroby a potěší se.
Společně s obecním úřadem a místní školou jsme finišovali v přípravě realizace nové tradice – rozsvícení stromečku ve Staré Pace
na začátku adventu. Více viz článek pana starosty.
V sobotu 29. listopadu odpoledne jsme se sešli v kulturním domě
v Ústí a Jana Dočekalová učila zájemce vyrábět adventní věnce,
svícny a další vánoční výzdobu. Sešlo se nás nakonec hodně a každý si vyrobil a odnesl domů krásné věci. I ti, kdo si mysleli, že
šikovností zrovna neoplývají, byli překvapeni, co dokázali. Krásné
adventní věnce zdobily poté mnoho ústeckých a roškopovských
dveří a vyrobené svícny doplňovaly domácí vánoční atmosféru.
Tak bychom si to mohli před Velikonoci zopakovat ☺.

První prosincový týden se
v knihovně uskutečnila prodejní
výstava klientů
Občanského
sdružení Život
bez bariér. Nabízeli zde tradiční
i zcela nové výrobky a mnoho
z těchto výrobků skončilo pod
stromečkem nebo také v košíku Mikuláše a v ponožce Barbory
a potěšilo tak děti i dospělé.
Další prodejní výstava se chystá na týden před Velikonocemi, tak
si to poznamenejte do kalendáře.
Jako každý rok i letos jsme pozvali naše seniory na předvánoční
posezení. S programem vystoupily děti z Masarykovy základní
školy a pak následovala volná zábava při kávě, cukroví i při vínečku. Myslím se, že kdo přišel, ten se dobře bavil.
A hlavně v knihovně najdete nové knihy, které Vás potěší, pobaví, poučí a možná i něco naučí. Můžete zde využívat i internet
po celou výpůjční dobu. Pokud si myslíte, že internet není pro Vás,
přijďte, ráda Vás přesvědčím o opaku a naučím Vás ho používat.
knihovnice
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - STARÁ PAKA
Zápis do první třídy
V pátek 16. 1. proběhl v naší škole zápis budoucích prvňáčků.
Krátce před tímto termínem navštívily děti školu v doprovodu paní
učitelky z MŠ, aby poznaly prostředí a nemusely se zápisu obávat.
K dětskému věku patří především pohádky, proto jsme připravili
několik pohádkami inspirovaných stanovišť. A tak děti např. poznávaly geometrické tvary na obrázku zámku, který byl postaven
z čtverců, obdélníků a trojúhelníků, dokreslily drakovi zuby nebo
princezně ozdobily šaty vlnkami, popisovaly obrázek ze známé
pohádky, nakreslily oblíbenou pohádkovou postavu a k třem namalovaným vodníkům nalepily svůj hrneček, pod který se většina
vlastnoručně podepsala. Už chybí jen nalepit fotku prvňáčka.
Těmito společnými pracemi bude vyzdobena budoucí první třída.
Děti byly za své výkony odměněny několika dárečky, které jim
předaly starší děti převlečené za pohádkové bytosti.
Na pohádkové cestě každé dítě doprovázela paní učitelka, která
po skončení zápisu informovala rodiče o kladech dítěte i o věcech,
které by bylo potřebné před vstupem do 1. třídy vylepšit.
K zápisu dorazilo v doprovodu svých rodičů celkem 25 dětí,

Výtvarné dílny v Libštátu
Dne 1. 12. se žákyně 6., 8. a 9. ročníku pod vedením paní učitelky
Niny Rulfové vydaly do ZŠ Libštát na výtvarné dílny s tématem
Vánoc. Jelikož byla vlaková výluka, musely jsme cestovat autobusem a to trvalo mnohem déle. Po příjezdu do Libštátu nás
přivítaly žákyně zdejší školy s paní učitelkou Kateřinou Krejčovou
a vzápětí jsme si odložily své věci do třídy, ve které budeme spát.
Jelikož jsme měly velmi nabitý program, neotálely jsme a pustily
se hned do práce.
Program se skládal ze čtyř pracovišť: výroba papírových lampionů,
vánočního přáníčka, vitráže a papírové vánoční hvězdy. V půlce
našeho vyrábění přijeli studenti ze SŠGS z Nové Paky, obor cukrář.
Ukázali nám, jak se pracuje s marcipánem. Po krátké ukázce si to
mohl každý vyzkoušet a bylo to docela zábavné. Při práci jsme se
mohly posilnit slanými či sladkými dobrotami od našich maminek.
K večeři jsme měli párky v rohlíku.
Po velice náročném dni jsme se večer šly dívat na film a spát. Druhý den ráno jsme opět autobusem cestovaly zpět do naší školy.
V Libštátě to bylo moc zábavné a pěkné. Už se těšíme, až holky
z Libštátu přijedou na oplátku k nám do školy a budeme zase
společně tvořit něco pěkného.
Žákyně IX. třídy

Předvánoční vystoupení
Snad již od začátku října v naší škole každoročně probíhají přípravy
na vánoční vystoupení dětí pro naše spoluobčany, příbuzné a známé. Nejinak tomu bylo na závěr minulého roku, kdy celé předvánoční turné začalo již těsně před prvním adventním víkendem.
V pátek 28. listopadu 2014 se mnoho staropackých občanů sešlo
u obecního úřadu, aby se stali svědky rozsvícení nového vánočního stromu v naší obci. Součástí programu bylo první vystoupení
našich dětí v letošním školním roce. Zpěváčci z 1. až 7. třídy
uvedli celý program několika vánočními koledami pod vedením p. učitelky Soni Stuchlíkové a za klavírního doprovodu
p. uč. Jitky Krausové.
Další vystoupení, kdy jsme mohli své příznivce potěšit krásnými svátečními melodiemi, proběhlo v kostele svatého
Vavřince 11. prosince. Zde se k našemu dětskému sboru
1. stupně a dívčímu sboru 2. stupně přidali ještě další zpěváci,
a to sboreček Zvoneček ze staropacké mateřské školy s paní
učitelkou Odetou Pilařovou a Jiřinou Kobrovou a dospělý

do školních lavic v září tohoto roku však usedne pouze 18 z nich.
Věříme, že děti ve škole strávily příjemné chvíle a budou se
do první třídy těšit.
Jitka Jírová
smíšený sbor Hlas z Nové Paky se svou sbormistrovou Alenou
Lelkovou. Atmosféra zde byla velmi sváteční a všichni si moc užili
dětské vánoční písně, spirituály, populární písně, ale i vážnější
duchovní skladby v tomto akusticky dokonalém prostoru.
Hned další den, 12. prosince, jsme vyjeli do Levínské Olešnice,
abychom zazpívali vánoční písně v podání obou sborů. Zde malé
děti také poprvé představily svou světelnou show Tichá noc
a přednosti divadelního jeviště využili hlavně herci dramatického
kroužku při své hře Andělská a čertovská škola, kterou společně
s dětmi sestavila a režírovala p. učitelka Jana Kuželová. Do Olešnice jezdíme vždy moc rádi hlavně kvůli senzačnímu divadelnímu
prostoru a také jsou zde děti vždy oceněny za své výkony dobrým
občerstvením a výslužkou. ☺
V posledním předvánočním týdnu jistě přinesly radost svým
zpívánim dívky (a jeden chlapec) z 5., 6. a 7. třídy našim starším
spoluobčanům na setkání v kulturním domě na Brdě a v zasedací
místnosti OÚ ve Staré Pace. Předvedli jsme jim několik sborových
i sólových písní a nakonec si všichni společně zazpívali známé
vánoční koledy.
Náš předvánoční hudební maratón jsme zakončili ve středu
17. prosince v tělocvičně školy. Zde jsme svým rodinám a známým
opět zazpívali pečlivě natrénované písně a všechny diváky pobavili
svými téměř profesionálními výkony naši čertíci a andělé v Čertovské a andělské škole.
Zde jsme se již s našimi
příznivci rozloučili s přáním
pohodově strávených Vánoc
a zdraví a úspěchu v novém
roce.
I našim čtenářům touto
cestou přejeme vše dobré
v roce 2015.
J. Krausová
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Tradiční vánoční výlet tentokrát do Chlumce nad Cidlinou
Již na konci listopadu vyrazili všichni žáci prvního stupně na zámek Karlova koruna do Chlumce nad Cidlinou. Ve dvou etapách
(dva dny po sobě) jsme si užívali vánoční náladu. Celý zámek byl
provoněný skořicí, hřebíčkem a jehličím. Seznámili jsme se s odlišnými způsoby slavení Vánoc. Jednotlivé komnaty přibližovaly
svou výzdobou sváteční atmosféru v těchto zemích – Rusko, Itálie,
Austrálie a země za polárním kruhem.
K úplné spokojenosti a dokonalosti prožitku nám ale přece jen
chyběla bílá sněhová pokrývka všude kolem, bez které Vánoce
zkrátka nejsou Vánocemi.

Etická výchova na naší škole
Školní vzdělávací program obsahuje mimo jiné i etickou výchovu dětí.
Každoročně se tomuto tématu věnujeme více v předvánočním

čase. Jednotlivé třídy se zamýšlí nad tím, jak pomoci lidem,
kterým štěstí tolik nepřálo nebo se snaží přilepšit čtyřnohým
tvorečkům.
Ráda bych na tomto místě zmínila aktivity 3., 5. B a 7. třídy.
Žáci 3. třídy navštívili ZŠ Soudná v Jičíně, která vzdělává tělesně
a mentálně postižené děti.
Tuto školu navštěvuje i jejich kamarádka Hanička Pyšná.
Třeťáci strávili dopoledne ve třídě s touto dívkou i jejími spolužáky.
Společně si nejdříve prohlédli učebnice a sešity určené pro tyto
děti, pohráli si, popovídali a zazpívali si koledy, které doprovodili
na Orffovy nástroje. Předali dětem dárky – malířská plátna a sadu

Bruslení
I v tomto školním roce se žáci naší školy mohou účastnit 4 lekcí
bruslení. Výuka probíhá na Zimním stadiónu v Nové Pace. Děti
z 1. až. 4. třídy bruslení zahájily 13. ledna nejprve rozbruslením
a zařazením se do družstev dle výkonnosti. Kromě výuky bruslení
zbyde čas i na různé hry a volné bruslení. Žáci pátých tříd, 6. a 7.
třídy zahájí bruslení v únoru - po jarních prázdninách.
S. Stuchlíková

rytmických hudebních nástrojů. Dále děti navštívily rehabilitační
prostor. Nejvíce se třeťákům líbilo v „uklidňující místnosti“, kde
si vyzkoušeli pobyt ve tmě, masáž na vodní posteli a promítání
různých uklidňujících světel.
Na závěr se všechny děti vyfotily a slíbily si, že jejich spolupráce
bude i nadále pokračovat.
Žáci 5. B se zapojili do celostátního projektu „Čtení pomáhá“. Co
tento projekt obnáší?
Každé dítě si vybere knížku ze seznamu předem určených knih,
přečte ji a následně odpoví několik otázek k textu. Pokud jsou
jeho odpovědi správné, dostane 50 Kč, které věnuje na určitý
charitativní projekt. Děti v seznamu objevily knížky, které četly již
v minulých letech, a tak částka, kterou mohly věnovat na dobrou
věc, rychle rostla.
Přestože třída není početná, podařilo se dětem podpořit různé
charitativní projekty celkovou částkou 3 400 Kč.
Děti měly radost ,že např. přispěly na výcvik hiporehabilitačního
koně, na výcvik asistenčního psa nebo na nákup kochleárního
implantátu pro sluchově postiženého chlapce.
A přitom stačilo tak málo!
Většina žáků sedmé třídy se stará doma o nějaké zvíře (psa,
křečky, morčata, dokonce i koně) a velmi je jim líto těch, která
nemají stálý domov a jejich majitelé se jich z různých důvodů
zbavili. Proto se v předvánočním období dohodli, že společně
přispějí nějakou dobrůtkou psům v novopackém útulku, aby jim
tak zpříjemnili tamní pobyt.
Uspořádali sbírku, do níž přispěl každý ze třídy, vybrali 1000 Kč,
za které nakoupili granule a další pochoutky, které potom společně dovezli do Nové Paky.
Doufáme, že vše pejskům chutnalo.
Jitka Jírová
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CO PŘINESL ČAS
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Začátkem ledna navštívili naše domácnosti Tři králové. Do svých
kasiček vybírali peníze, které   následně Oblastní charita Jičín
rozdělí těm, kteří je potřebují nejvíce. Ve Staré Pace se vybralo
29 893,- Kč.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na letošní
Tříkrálové sbírce. Obrovské díky i vám, kteří jste nás přijali a spolu
s námi přispěli na dobrou věc.
M. Kuželová

ROŠKOPOV
Nejprve bych Vám chtěla popřát do nového roku 2015 hodně
zdraví, štěstí, lásky, osobních a pracovních úspěchů.
A co jsme u nás v Roškopově dělali koncem loňského roku?
Září – tento měsíc již po několik let patří hasičským víkendovým
výletům za krásami naší republiky.
Letos uspořádal p. Pavel Červený zájezd na Jižní Moravu. V sobotu
13. září jsme se v brzkých ranních hodinách sešli u kulturního
domu v Roškopově a řidič p. Grundmann všechny „účastníky
zájezdu“ postupně nabral do autobusu.
První zastávkou byla známá likérka Rudolf-Jelínek ve Vizovicích.
Zde jsme si prohlédli výrobní i archivní prostory likérky. Po skončení prohlídky byla ochutnávka několika vzorků a v přilehlém
obchůdku jsme si zakoupili nejen „tekuté“ suvenýry.
Poté jsme pokračovali do Zlína. Před další exkurzí jsme měli
zajednaný oběd v nedaleké restauraci, kde jsme měli výběr z objednaných dvou jídel. Syti jsme přešli do nedalekého Obuvnického
muzea. U vchodu každý z nás obdržel kartičku do tzv. „píchaček“
a při prohlédnutí různých částí muzea si každý „odpíchl“ příchod
prohlídky. Prohlídka se skládala z několika částí. Nejdříve nás paní
průvodkyně seznámila s historií muzea a Baťových budov ve Zlíně.
Poté jsme si prohlédli vitríny se spoustou druhů bot nejen od nás
– co vitrína, to obuv z jiného historického období a jiného koutu
světa. Po téměř dvouhodinovém pestrém výkladu nás odvedla
průvodkyně do administrativní budovy, kde měl kanceláře Tomáš
Baťa. Budova je unikátní nejen z historického, ale i stavitelského
hlediska. Nejprve byly postaveny betonové sloupy, mezi které
byla posléze postavena budova kanceláří. Unikátní také na této
budově je, že měla již svoji klimatizaci, která je ještě dnes plně
funkční. Další vymožeností byla pojízdná kancelář, která měla
i své umyvadlo. V tomto výtahu se mi povedlo málem zavřít
do dveří paní Sochorovou, když jsem zkoušela funkčnost tlačítek
ovládacího pultu u pracovního stolu a „rozhodila“ jsem nejen paní
průvodkyni, která v té chvíli vůbec nevěděla, co se děje, protože
se samy začaly (tedy díky mé zvědavosti) zavírat dveře pojízdné
kanceláře. Kanceláří jsme vyjeli na střechu budovy, kde měli
zaměstnanci vybudovaný odpočinkový prostor v podobě střešní
zahrady s posezením. V dnešní době je v budově finanční úřad
a na střeše si můžete posedět v malebné kavárničce, ze které
shlížíte na město vybudované Tomášem Baťou – Zlín.
Po nádherném výhledu na krásné město a troše adrenalinu
v pojízdné kanceláři nás čekal poslední bod sobotního dne.
V obci Blatnička v okrese Hodonín jsme se ubytovali a odebrali
se do vinného sklípku, kde jsme nejprve absolvovali ochutnávku různých druhů vín a zakončili jsme neomezenou konzumací
místních vín sobotní večer.
V neděli 14. září nás po vydatné snídani čekal jeden z nejstarších

královských hradů Buchlov. Po prohlídce interiéru hradu jsme
vystoupali na věž, kde byla exkurze zakončena krásnou vyhlídkou
po okolí. Zrovna jsme měli štěstí, že bylo pěkné počasí, svítilo
sluníčko a výhled do okolí byla nádhera. Cestou do Brna, kde
nás čekal poslední zážitek hasičského výletu, jsme se zastavili
na obědě a poté vstříc zamračené obloze dojeli do Brna a pěšky
ze zastávky autobusu vystoupali k dominantě krásného města,
hradu Špilberk. Zde nás přepadl déšť. Tento víkend probíhaly
na hradě slavnosti a nejen průvodci byli oblečeni v dobovém
oblečení. Dámy měly nádherné róby, na nádvoří vystupoval
dobový cirkus a na hradbách jezdila dobová vojenská technika
a byla postavena dobová četnická stanice. Prostě nádhera, jen
škoda, že začalo hodně pršet. I tak to bylo krásné zakončení výletu
po Jižní Moravě.
Říjen – v tomto měsíci proběhly komunální volby, ve kterých
kandidovali členové SDH Roškopov společně s okolními sbory
na již třetí samostatné kandidátce. Za SDH Roškopov kandidoval
Ing. Pavel Červený a Karel Zuzánek a nevedli si vůbec špatně. Volby pro hasiče dopadly úspěšně a poprvé v historii jsou v obecním
zastupitelstvu 2 naši zastupitelé. Výsledky komunálních voleb byly
uveřejněny na vývěsních tabulích v jednotlivých obcích.
Listopad – ani tento podzimní měsíc jsme se v Roškopově nenudili. 24. listopadu uspořádali členové SDH country ve stylu vepřových hodů. Již od rána se pod velením paní Mileny Podzimkové
a Jarči Kadavé připravovaly lahůdky v podobě jitrniček, ovárku,
jelítek nebo řízečků. Celkem se prodalo 97 vstupenek. Tančilo se
a hodovalo do brzkých ranních hodin.
Prosinec – 5. prosince se v kulturním domě v Roškopově konala
pod patronací TJ Sokola Mikulášská nadílka spojená s divadelním
vystoupením pro děti.
Dne 20. prosince uspořádal SDH Roškopov svoji již 116. výroční
valnou hromadu. Konala se taktéž v kulturním domě v Roškopově.
Nejprve starosta sboru Pavel Červený přivítal přítomné hosty,
mezi kterými byl starosta OÚ Staré Paky Josef Dlabola, náměstek
starosty sdružení hasičů okresu Jičín Petr Josef, velitel okrsku Staré
Paky a člen rady velitelů okresu Jičín Karel Rail.
Druhým bodem bylo schválení programu výroční valné hromady,
která pokračovala čtením obsáhlé zprávy o činnosti sboru v uplynulém roce 2014, zprávou o hospodaření sboru, zprávou revizní
komise a zprávou o stavu hasičské techniky.
Bod č. 7. obsahoval návrh plánu práce na rok 2015 – uspořádání
hasičského plesu 24. ledna; uspořádání jarního školení mužstva;
účast na okrskové soutěži v požárním sportu; uspořádání hasičského dne včetně pravidelného proškolení mužstva; uspořádání
podzimní taneční zábavy a tradičního zájezdu pro dospělé.
Dále pokračovala VVH návrhem 2 delegátů na volební schůzi
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okrsku – nově zvolený starosta a velitel; návrhem delegáta
na Shromáždění delegátů SDH okresu Jičín – nově zvolený starosta.
Dalším bodem byla diskuze, kde vystoupil starosta OÚ Stará Paka
Josef Dlabola, který poděkoval sboru za jeho činnost a popřál
hodně zdaru do nového roku. V diskuzi vystoupil p. Josef Petr
i Karel Rail.
Novými členy sboru se stali – Ondřej Vinklář, Jaromír Šafář a Jiří
Rajm. Medaile za 10 let členství v SDH – Petra Linhartová a Andrea Zuzánková. Medalile za 20 let členství v SDH – Milan Jirout.
Medaile za 50 let členství v SDH – Josef Dubec. Čestné uznání
OSH – Jan Hrnčíř ml. Za příkladnou práci OSH – Hana Suchardová
a Petra Tomešová. Za zásluhy OSH – Jiří Sucharda ml.
Po předání ocenění byl jednohlasně schválen plán práce pro rok
2015 a složení nového výboru a revizní komise sboru ve složení:
Starosta – Pavel Červený
Místostarosta – Jan Podzimek st.
Velitel – Jaromír Tomeš
Zástupce velitele – Luděk Urban st.
Jednatel, kronikář – Andrea Zuzánková
Preventista – Milan Kříž
Hospodář – Jana Šafářová
Strojníci – Karel Zuzánek a Roman Tomeš
Organizační referent – Petr Tošovský
Velitelka žen – Andrea Zuzánková
Referent MTZ – Hana Suchardová
Členové výboru – Miloslava Podzimková a Leoš Sedláček

Letní dílny pro děti v Roškopově 2015
Letos již po čtrnácté připravuje sdružení Open Art letní dílny pro děti
a mládež v Roškopově. Opět je připravena řada týdenních setkání, která
nabídnou dětem zajímavé možnosti
trávení volného času během prázdnin;
dílna filmová, fotografická, loutkářská,
taneční, muzikálová, výtvarná, výtvarně divadelní, kamenářská.
Podrobný program, fotografie a videozáznamy ze závěrečných představení najdete na stránkách
http://roskopov.open-art.cz,
elektronické přihlašování bude spuštěno 1. února!
Mgr. Adéla Krejčová

Revizní komise:
Předseda – Jitka Sochorová
Členové – Jindřiška Michalíková a Jiří Sucharda ml.
Posledními body VVH bylo schválení delegáta na Shromáždění
delegátů SDH okresu Jičín a delegátů na volební schůzi okrsku
a schválení usnesení. Poté se podávala večeře a Pavel Červený
promítl video o činnosti sboru v uplynulém roce. Nastala volná
zábava, která končila jak jinak než v ranních hodinách.
28. prosince uspořádali všechny organizace v Roškopově „Předsilvestrovský pochod“. Loni byl směřován na Jilemnicko. Vlakem se
v dopoledních hodinách odebrali příznivci každoročních zimních
výletů směrem do Martinic. Odtud se lesem při krásném zimním
počasí šlo až do Jilemnice, kde byl výlet ukončen jako vždy v restauraci. Tentokrát nás pohostili v Šaldově statku. Celkem se sešlo
52 dospěláků a dětí. Na cestu zpět zajistil p. Petr Krejčí autobus.
31. prosince se v kulturním domě konal tradiční Silvestrovský
turnaj ve stolním tenise.
Umístění v kategorii mužů : Petr Krejčí ml., Josef Krejčí, Petr
Samek, Petr Krejčí st., Jiří Stuchlík, Luděk Sochor, Karel Zuzánek,
Karel Horáček, Pavel Krejčí a Ondřej Zuzánek.
Tímto skončil pestrý rok 2014 v Roškopově a nejen já doufám,
že se i v roce 2015 budeme těšit ze společného soužití v naší
vesničce.
Ještě jednou všem přeje krásný nový rok Zuzánková Andrea.
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Projekt DOMEČEK PLNÝ KOLEČEK v objektu tiskárny FITOS ve Staré Pace
Domeček plný koleček je projekt víceúčelového centra, které
buduje nezisková organizace Sportem proti bariérám, z. s. (dále
jen SPB) ve Staré Pace v objektu tiskárny Fitos (v Nádrážní ul.,
č. p. 111) a domku v Sokolské ul., č. p. 194.
Domek č. p. 194 stojí hned vedle železničního viaduktu a za potokem Rokytka již začíná budoucí areál Domečku plného koleček,
neboť pozemek za potokem právě nyní SPB odkupuje od Českých
drah. Proto obě budovy, které okolní pozemky propojují, tvoří
v projektu jeden celek.
Co je SPB? SPB = Sportem proti bariérám, z. s., založil se svými
přáteli v roce 2006 „Staropačák“ Jan Pelikán především pro rozvoj sportovních aktivit handicapovaných lidí. Dříve zakládající
členové SPB tyto sportovní aktivity pořádali pro novopackou
organizaci Život bez bariér, ale pro neshody s vedením z tohoto
sdružení odešli.
Záhy po založení SPB začala také zaměstnávat pracovníky se
zdravotním postižením v chráněné dílně a poskytovat terénní
24 hodinovou osobní asistenci v našem regionu, díky které již
více než 200 nesoběstačných lidí mohlo žít v domácím prostředí
(místo ústavní péče), navštěvovat školu, lékaře, rehabilitaci a mít
aktivnější život: jezdit na nákupy, věnovat se sportovním a volnočasovým aktivitám, atd.
Nyní SPB zaměstnává 41 lidí (z toho 32 zdravotně postižených
lidí a 7 osobních asistentek). Svou činnost SPB ale donedávna
provozovala pouze v pronajatých prostorách v Nové a Staré Pace,
které dlouhodobě neumožňují další rozvoj této organizace.
Záměrem projektu Domeček plný koleček je vybudovat především zázemí pro současnou činnost SPB a umožnit rozšíření
jednotlivých aktivit. Do objektu tiskárny se již v loňském roce
přestěhovala jedna provozovna (dílna + kanceláře) SPB. Zde se
v dílně vyrábějí loutky (marionety, pletené výrobky z pedigu)
proutí a dárkové krabičky. Tiskárně Fitos také pracovníci chráněné
dílny pomáhají s kompletací krabiček, a tak tato tiskárna, která
dále funguje v pravém křídle objektu, na Domeček plný koleček
nejen přispívá nájmem a sponzorskou pomocí, ale také dává práci
zdravotně postiženým pracovníkům SPB.
Celé vedení SPB si spolupráci s panem Ing. Zdeňkem Fidranským
(majitelem tiskárny Fitos) pochvaluje a dodává, že má radost
nejen z dobré spolupráce a podpory, ale také z toho, že jim pan
Fidranský jako bývalý majitel dokáže poradit se správou celého
objektu a účastní se i konzultací ohledně přestavby. Zároveň nás
těší, že firma Fitos může v objektu dále fungovat a že ji SPB odkoupením nemovitosti fakticky nezlikvidovala. S dalším fungováním
tiskárny Fitos se v Domečku plném koleček počítá i po přestavbě,
a tak se těšíme na dobrou a prospěšnou spolupráci SPB a tiskárny
Fitos i v budoucnu.
V současnosti již v Domečku plném koleček, i přes různé byrokratické překážky, pracuje 11 lidí se zdravotním postižením a 4 lidé,
kteří neměli dobré zázemí, zde také našli svůj domov.
V roce 2015 plánuje SPB vybudovat v objektu výtah, který zpřístupní všechny patra hlavní budovy a do budoucna bude sloužit pro celý
objekt. Většinu finančních prostředků na instalaci výtahu již SPB
získalo v Adventních koncertech České televize a věří, že díky další
podpoře veřejnosti, své vlastní hospodářské činnosti a podpoře
obcí, kraje a státu, sponzorů a nadací získá dostatek prostředků,
aby ještě v tomto roce do hlavní budovy přestěhovalo a zde rozšířilo druhou provozovnu SPB – keramickou dílnu a především pak
kanceláře a sklady sociálních služeb / osobní asistence.
Pokud vše půjde dobře, tak začátkem roku 2016 by již v Domečku
plném koleček pracovala většina pracovníků SPB a sociální služby
by zde měly konečně tak potřebné zázemí pro svou činnost. Tyto
nové podmínky by umožnily další rozvoj nejen stávajících aktivit,
ale především by bylo možné současné aktivity (sportovní aktivity,

sociální služby, ale i výrobu – chráněné dílny) dále rozšiřovat.
V případě sociální služby se jedná především o rozšíření o odlehčovací služby, které v našem regionu velmi chybí a v chráněných
dílnách by zas mohl výrazně stoupnout počet zaměstnanců se
zdravotním postižením.
Odlehčovací služby umožňují pečujícím osobám svěřit své blízké
na kratší dobu, cca dva až tři týdny, do bezbariérového prostředí
s 24 hodinovou osobní asistencí. Ta je zpravidla pro pečující rodinu finančně nedostupná. Pro mnoho rodin je proto nesmírně
stresující, když se starají o zcela nesoběstačného člena rodiny
a bojí se, že např. budou sami dočasně zdravotně indisponovaní. Často se pak stává, že pečující rodič v pokročilém věku např.
odkládá operaci z důvodu, že by se neměl kdo postarat o jeho
potomka, nebo naopak lidé, kteří se starají o své rodiče, nemohou
odjet ani na dovolenou.
Další problém, který by byla schopna odlehčovací služba řešit, je
neočekávané zhoršení zdravotního stavu např. po úrazu. Pokud
se někomu stane úraz nebo jiná příhoda (srdeční, mozková,
atd.), kdy se postiženému člověku dlouhodobě nebo trvale sníží
mobilita (schopnost pohybu), je to pro rodinu obrovský šok
a často neřešitelná situace v případě, že se chtějí o postiženého
člověka sami starat. Potřebují vyřešit stavební úpravy k zajištění
bezbariérového prostředí, potřebují se vybavit kompenzačními
pomůckami, naučit se pečovat a vhodně asistovat, atd. Možnost,
aby byl nesoběstačný člověk v blízkosti rodiny, která s ním může
být v neomezeném kontaktu do doby, než si připraví podmínky
pro jeho domácí péči, by pro mnohé rodiny znamenala v této
situaci zásadní pomoc, která by např. mohla rozhodnout, zda se
postižený člověk vrátí domů, nebo skončí v ústavní péči.
Hlavní záměr projektu ale je vybudovat bezbariérové bydlení
pro 12 těžce postižených vozíčkářů, kteří bohužel nemají takové
zázemí, aby mohli žít doma, kde by o ně pečovali jejich blízcí.
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Těmto lidem chce Domeček plný koleček nabídnout nejen trvalé
bydlení, ale také pracovní uplatnění v chráněných dílnách a volnočasové a sportovní aktivity. Pracovníky SPB zde opět inspirovaly
životní příběhy, kdy se rodiče postižených „dětí“ bojí doby, kdy
už nebudou moci o své potomky pečovat a těm se jejich aktivní
život, který jim oni zabezpečovali, „smrskne“ na pouhé přežívání
v ústavní péči, kde jim budou zajištěny pouze základní životní
potřeby. Je smutná realita, že tito rodiče často skrytě doufají, že
jejich potomek odejde ze světa dřív než oni a tento neřešitelný
problém se tak pro ně vyřeší.
Hlavní myšlenkou projektu Domeček plný koleček je, aby lidé
s různým druhem postižení – handicapem, vytvořili komunitu,
kde si budou navzájem pomáhat, pracovat, bydlet a budou mít
zároveň možnost sportovního, kulturního a společenského vyžití.
Mentálně a psychicky postižení lidé zde budou fyzicky pomáhat
lidem s tělesným handicapem a ti zas budou např. organizovat
pracovní i volnočasové aktivity. V bezbariérovém prostředí
budou společně méně závislí na podpoře ostatních a budou
se moci věnovat činnostem, které pro ně byly dříve finančně
nedostupné, např. z důvodu potřeby větší asistence. Díky pracovnímu uplatnění a vzájemné pomoci budou mít oprávněný
pocit, že jsou užiteční a prospěšní, což je často opačný stav než
mají nyní, kdy se mnohdy cítí zbyteční a na obtíž. Tato komunita
postižených lidí ale bude otevřená široké veřejnosti, do které se
bude přirozeně integrovat skrze své činnosti (práci, integrované
sporty, volnočasové aktivity, atd.).
V neposlední řadě by v Domečku plném koleček mělo vzniknout
bezbariérové ubytování a zázemí pro handicapované sportovce,
kteří se do našeho regionu sjíždějí z celé ČR na prestižní turnaje
a soustředění, které SPB organizuje pro celorepublikové sportovní
organizace: Asociaci integrovaných sportů, o. s. a Českou federaci
Spastic Handicap, o. s.

Závěrem tohoto článku dovolte, abychom se vyjádřili k tomu,
že v poslední době se pracovníci SPB setkávají s mnohdy nepřejícnými komentáři a vyjádřeními k tomu, že SPB ve Staré Pace
„skupuje nemovitosti“. Vedení tohoto spolku si na nákup nemovitostí vzalo hypotéky a zastavilo vlastní domy a byty. Věříme, že
tento článek osvětlí naší motivaci a čas ukáže, že tomuto spolku
jde o veřejnou prospěšnost celého projektu, která bude mít zcela
zásadní význam na náš region. Chystáme dny otevřených dveří,
kde se zvláště místní spoluobčané budou moci sami přesvědčit,
jak se nám daří náš záměr naplňovat. Na webových stránkách
projektu www.d-p-k.cz se můžete blíže s celým projektem seznámit – včetně rozpočtu a projektové dokumentace, kterou
nám zpracovává pan Ing. Petr Zlatník, který je také „Staropačák“
a který bude též dohlížet na stavební realizaci projektu.
Snažíme se být maximálně transparentní a spoustu věcí řešíme
svépomocí, abychom co nejvíce šetřili získané prostředky. Velkou část peněz získáváme vlastní hospodářskou činností (naše
pomůcky pro handicapované sportovce již vyvážíme do různých
koutů celého světa: Německa, Rakouska, Slovenska, Ruska, Velké
Británie a Irska, a dokonce jsme je posílali už i na Kanárské ostrovy) a veškerý zisk investujeme zpět do Domečku plného koleček.
Uděláme vše proto, abychom vás dále co nejlépe informovali o našich aktivitách a snad se nám to bude dařit. Vás žádáme, abyste
k našemu záměru přistupovali s otevřeným srdcem a zájmem. Vždyť
největší pozitivní dopad bude mít Domeček plný koleček právě
v našem regionu – pro vás, kteří budete moci služby v Domečku
plném koleček nejvíce využívat. Vaše podpora tohoto projektu je
zásadní – pomůže nám přesvědčit i ty, kteří působí na celorepublikové úrovni, případně dokonce i v úplně jiném regionu.
Vedení SPB: Jan Pelikán, Marcela Sedláková a Ladislav Kratina.

ZE ZPRÁV POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Změny ve vedení jičínské policie
Vedoucím Územního odboru PČR v Jičíně byl jmenován
plk. Mgr. Radek Bohuslav.  
Vedoucí Územního odboru Policie ČR v Jičíně plk. Mgr. Vladimír
Petrovický a jeho náměstek plk. Mgr. Zdeněk Laža odešli k 30. listopadu na vlastní žádost ze svých funkcí i od Policie ČR.
V pondělí 1. prosince uvedl krajský policejní ředitel Královéhradeckého kraje brig. gen. Mgr. Martin Červíček do funkce vedoucího Územního odboru PČR v Jičíně plk. Mgr. Radka Bohuslava.
Jeho náměstkem byl pověřen plk. Mgr. Petr Mucha.
V pátek 5. prosince řádil  neznámý vandal  ve Staré Pace,
kde v ulici Josefa Tůmy poškodil u zaparkovaného vozidla Toyota
RAV 4 dvě pneumatiky, které prořízl. Svým jednáním způsobil
majiteli škodu ve výši 4 900 Kč. Po pachateli pátrají novopačtí
policisté, kteří případ šetří jako přestupek proti majetku.

V pátek 2. ledna odpoledne pobíhal v Roškopově po silnici zmatený dobrman, který ohrožoval řidiče. Policisté následně
kontaktovali starostu obce, který zajistil jeho odchyt.
Vloupání do chalupy
Novopačtí policisté pátrají po neznámém pachateli, který v přesně nezjištěné době od pátku 26. prosince do soboty 17. ledna
vnikl ve Staré Pace na soukromý pozemek, kde se vloupal do rekreační chalupy.
Uvnitř vše nejdříve prohledal a poté v jednom z pokojů odcizil
set-top-box s dálkovým ovládáním. Dále si zde připravil televizor
HJK Fox Galaxy, který nakonec nechal na místě. Majitel vyčíslil
škodu na téměř 2 tisíce korun. Pachateli za přečiny krádeže a porušování domovní svobody hrozí až dva roky vězení.
nprap. Hana Klečalová

SPORT
Stolní tenisté hodnotili
V tradičním listopadovém termínu se sešla výroční schůze stolních
tenistů. Přítomno bylo 12 dospělých z 20 registrovaných dospělých hráčů. Žáci přítomni nebyli (celkem 9 registrovaných). V úvodu jednání vystoupil předseda J. Herber, který zhodnotil celkovou
činnost oddílu a informoval o novinkách v oblasti stolního tenisu.
Pro příští ročník 2015 - 16 to bude používání plastových míčků
(místo celuloidových dosud používaných). Nyní jsou v oblasti

testování. Rozhodnutí by mělo padnout v letních měsících roku
2015.  V divizi, krajské soutěži a okresních soutěžích reprezentují
Starou Paku 4 mužstva mužů a jedno žákovské. Právě o našich
nejmladších nadějích se rozvinula široká diskuse, neboť soupiska
obsahuje 6 jmen, avšak pravidelně hraje 1, což je logicky velmi
málo. Ostatní se musí na každý turnaj doslova prosit. Vedoucí
jednotlivých mužstev – P. Vajgl, M. Budina, L. Hruška a M. Havelka,
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zhodnotili výkony mužstev za uplynulou sezonu i za první polovinu
sezony letošní. Poté J. Herber vyhodnotil hospodaření oddílu jako
vyrovnané v celkové výši cca 46 tis. Kč. Příjmy se skládají z 20 tis.
dotace TJ Sokol, 20 tis. příspěvky oddílové, 5 tis. sponzorský dar
a 1 tis. vánoční turnaj. Co se týče oddílových příspěvků, budou
zachovány i pro rok 2015 ve stejné výši jako dosud. Na 1. svátek
vánoční se uskuteční tradiční turnaj neregistrovaných hráčů
(dopoledne) a odpoledne proběhne oddílový turnaj. Přítomní
odsouhlasili návrh na nejlepšího sportovce oddílu za rok 2014
pro valnou hromadu TJ Sokol. Delegáti na valnou hromadu TJ
budou navrženi a odsouhlaseni dodatečně v měsíci lednu 2015.
Jak jsem již výše uváděl, diskuse se točila hlavně okolo otázky
žákovského družstva, kde je stálým problémem nedostatek hráčů.
Přestože při náboru se přihlásí 8 - 10 žáků, kteří by chtěli hrát,

ve skutečnosti poté se jeden po druhém vytrácí a hráči chybí.
Veškerou činnost tohoto žákovského mužstva v současné době
zajišťuje J. Herber, za což mu jistě patří dík, ale zároveň je to výzva
pro další členy oddílu, aby i oni vypomohli v této nelehké situaci.
Dále bylo konstatováno, že ze sponzorského daru (za který patří
vřelý dík) budou pořízeny nové dresy pro všechny členy oddílu,
kteří aktivně hrají soutěže. Poté proběhlo přátelské posezení s občerstvením, kde se vzájemně zavzpomínalo na proběhlá utkání,
co se komu podařilo, co méně a co je třeba udělat pro to, aby to
příště dopadlo pro naše barvy lépe. Členové oddílu stolního tenisu
přejí všem ostatním staropackým sportovcům do nového roku
vše nejlepší, hlavně pevné zdraví a hodně sportovních úspěchů.
Jiří Knap

Fotbalový rok 2014
Leden 2014 znamenal v oddíle kopané čekání, co bude. Po nechvalných událostech podzimu 2013, vyloučení „A“ mužstva
z krajské soutěže „A“ třídy, došlo v únoru 2014 k valné hromadě
oddílu kopané. Při účasti cca 50 členů, historicky hojné účasti,
bylo celé osazenstvo zvědavo, jak se bude dále vyvíjet fotbal
ve Staré Pace. Při opětovném zcela nesmyslně lživém vysvětlování příčin udělení pokuty 50 000,-- Kč a vyloučení ze soutěže
byl následnou nominací a hlasováním zvolen kompletní nový
výkonný výbor kopané.
Nový výbor ve složení Ing. Bil Jaroslav - předseda oddílu, Bil Jan –
sekretář, Vojtěch Kazda, Vojtěch Šolc, Adam Sládek, Petr Richtera
a Miroslav Rulík – pokladník. V prvé řadě musel výbor FO vyřešit
jmenování (mezitím došlo k převádění hráčů do jiných oddílů)
a nové podpisové vzory na ústředí FAČRu. Poté následovalo
ohromné martýrium s uznáním majetku, uznání „čí je co“, „komu
co patří“. Toto zcela nepochopitelné handrkování není do konce
kalendářního roku ještě vyřešeno.
Po sportovní stránce nastoupilo pouze bývalé mužstvo „B“ Staré
Paky, od té doby vlastně mužstvo „A“, k utkáním jarního kola
nejnižší okresní soutěže. Po střídavých výkonech a následném
honu na body v závěru soutěže jsme skončili na čtvrtém místě.
Po rozhodnutí okresního fotbalového svazu nám byla administrativně nabídnuta účast v okresním přeboru. Bylo nám jasné, že
klestit cestu okresní soutěží mohlo být na několik roků.
Staropacká mládež se zúčastňovala opět spolu se svými vrstevníky
z Nové Paky v jednom mužstvu Nová/Stará Paka. V tomto roce se
projevuje naplno nedostatek. Pouze cca 20 dětí v mládežnických
týmech je opravdu velice málo.
Podzimní část tedy začalo mužstvo „A“ mužů v okresním přeboru
Jičínska. Po velice kolísavých výsledcích - s mužstvy přední části
tabulky výhry, příp. remízy, s mužstvy spodní části zcela nesmyslné
prohry. I přes různé názory jsme zůstali u námi vytyčené doktríny
hrát se staropackými hráči, min. doplňovat „cizinci“. Pod vedením
pana J. Šece se hrálo většinou v sestavě:
obrana: Pavlíček Ondřej, Pakosta David, Jerie Jiří, Mercl Oldřich,
Štryncl Adam, Ježek Martin, Fejfar Jan
záloha: Bil Jan - kapitán mužstva, Pospíšil Vojta, Blažek Jakub,
střídající hráči: Luboš Řehák, Luňák Michal
útok: Kazda Vojtěch, Pánek Aleš, jediný hostující hráč - Brzybohaty Aleš
v brance: Richtera Petr, Musil Bronislav a Zlatník Jiří
na hostování: Jurčo, Kužel Filip a „bohužel“ Machát Pavel.
V několika zápasech se objevili – Šajner Luboš, Sedláček Tomáš,
Matějka František.
Po posledním podzimním kole skončilo mužstvo na 10. místě
tabulky, což je možná rozčarování. Bohužel, před koncem roku
rezignoval Josef Šec na post trenéra. Děkujeme mu moc.
Mládež nastoupila opět společná. Ve stejných kategoriích se
zúčastňují pod vedením trenérů Staré i Nové Paky okresních
a krajských soutěží. Zde musíme poděkovat p. Hoškovi Ladislavovi, Řeháku Lubošovi a trenérům, kteří jsou staronovopačáci

(nominováni za St. Paku) - Řeháček Václav, Horák Václav.
Výsledky po podzimní části:
- přípravka – okresní soutěž - tabulka není, mají jednotlivé turnaje
- U 10 - krajské soutěže - 7. místo
- U 13 - krajské soutěže - 6. místo
- U 15 - krajské soutěže - 6. místo
- dorost - krajské soutěže - 5. místo
Co se povedlo:
- ve spolupráci s OÚ ve Staré Pace zakoupit a instalovat nové
závlahové čerpadlo v hodnotě 40 000,- Kč
- ve spolupráci s OÚ ve Staré Pace dodělat brány u zaplocení hřiště
- udržet stav hracích ploch i přes problémy na počátku roku –
ve spolupráci s OÚ Stará Paka
- ustát všechny počáteční trampoty vzniklé výměnou vedení FO,
zdárné řešení majetkových otázek
Co se nepovedlo:
- nepodařilo se navázání na tradici pořádání turnaje malé
kopané – „Štěpánkův memoriál“
- fotbalové výsledky mužstva mužů
- nezájem veřejnosti o fotbalové dění na hřišti (pouze o dopisové
klání)
- kladné hospodaření oddílu ve výši 160 000,-- Kč, přilákání
sponzorů
Na závěr bych velice rád poděkoval OÚ ve Staré Pace vstřícnou
pomoc při řešení problémů, za finanční a materiální pomoc. Děkujeme i za pomoc vedení Sokola a za podporu nového vedení.
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60 let lyžařského závodu „Štít Chocholky“
V pátek 16. ledna 2015 se konala výroční členská schůze oddílu
lyžování TJ Sokol Stará Paka. Staropačtí lyžaři zhodnotili svoji
činnost v uplynulém roce. Mimo jiné bylo konstatováno, že oddíl
je nucen, vzhledem k nedostatečné sněhové pokrývce, se stále
více věnovat turistice, a to nejen v létě, ale i v zimním období. Kde
jsou ty časy, když jsme na Staropackých horách za zimní sezónu
uspořádali i několikeré lyžařské závody?
V loňském roce jsme si připomínali šedesát let od založení lyžařského oddílu při TJ Sokol Stará Paka. Nově založený oddíl si tehdy
vytyčil dva úkoly. Upravit závodní sjezdovou trať, na které by bylo
možné pořádat lyžařské závody ve sjezdu. Druhým úkolem bylo
uspořádání I. ročníku lyžařských závodů ve sjezdu pro muže, ženy
a dorost, kterému jeho pořadatelé dali název „ŠTÍT CHOCHOLKY“.
Závod svůj název tehdy dostal podle jednoho z vrcholů v západní
části Staropackých hor, s nadmořskou výškou 546 metrů, na němž
býval start mužů. Délka sjezdové trati pro muže původně měřila
720 metrů, s převýšením 136 metrů. Specialitou tohoto závodu
je, že pro krátkou délku trati se závod jezdí na dvě kola a dosažené
časy se sčítají.
Datum konání I. ročníku lyžařského závodu „ŠTÍT CHOCHOLKY“
byl původně stanoven na neděli 6. února 1955. Pro nedostatek
sněhu však bylo možné závod uskutečnit až v náhradním termínu,
a to 27. února 1955. Další změnou bylo, že I. ročník závodu se
nejel jako sjezd, nýbrž jako obří slalom, jak je uvedeno na výsledkové listině.
Vlastnímu závodu předcházela důkladná a pečlivá příprava, kterou zajišťoval a organizoval, se svědomitostí jemu vlastní, první
předseda lyžařského oddílu Mirek Jenček. Jeho přičiněním byly
na všechny výrobní podniky a další instituce ve Staré Pace i v okolí
rozeslány dopisy se žádostmi o finanční příspěvek, případně
o ceny pro nejlepší závodníky. Dále byly vypracovány podrobné
propozice závodu a rozeslány lyžařským oddílům i dalším adresátům. Propozice obsahovaly podrobné informace a pokyny
k průběhu celé akce. Závodní kancelář byla v sokolovně, kde se
všem přihlášeným závodníkům vydávala startovní čísla. V závodě
startovalo celkem pětadvacet závodníků, z toho třináct mužů, čtyři ženy a osm dorostenců. Ve 12:00 hodin bylo slavnostní zahájení
a slib závodníků. Následoval společný odchod na sjezdovou dráhu,

kde postupně proběhly starty jednotlivých kategorií. Vyhlášení
výsledků a rozdílení cen se konalo opět v sokolovně
Pro absolutního vítěze byla pořízena putovní cena. Byla to dřevěná plastika ve tvaru štítu s reliéfem sjezdaře. Absolutní vítěz
závodu si ji mohl ponechat až do příštích závodů. V případě
vítězství ve třech ročnících za sebou, nebo pětkrát celkově, závodníkovi cena zůstává trvale. Cenu tehdy zhotovil dřevořezbář pan
Karel Hlaváček z Lázní Bělohradu a do závodu ji věnoval Místní
národní výbor ve Staré Pace, který nad závodem převzal záštitu.
Mimo toho absolutní vítěz obdržel ještě čestnou cenu a diplom.
Další čestné ceny a diplomy obdrželi i první tři závodníci v každé
kategorii.
Vítězem I. ročníku „ŠTÍTU CHOCHOLKY“ se stal Ladislav ZIRM ze
Spartaku TOS Vrchlabí před svým oddílovým kolegou Vladimírem
ŠTĚPÁNKEM a Miloslavem KYNČLEM ze Sokola Dolní Kalná. V kategorii žen zvítězila domácí závodnice Radka SEDLÁČKOVÁ před
Evou KRACÍKOVOU – obě ze Sokola Stará Paka, třetí místo obsadila VLAČIHOVÁ z Tatranu Praha. V kategorii dorostenců obsadil
první místo rovněž domácí závodník Jiří ŠORM před Svatoslavem
FEJFAREM – oba ze Sokola Stará Paka a za nimi Jiří ŠPÍNA tehdy
ještě závodící za Sokol Roškopov.
Staropacký lyžařský oddíl v I. ročníku závodu reprezentovali
ještě další závodníci. V kategorii mužů: Luděk KYNČL (5. místo),
Jiří BATELKA (6. místo), Miroslav JENČEK (7. místo), DOLANSKÝ
(8. místo), Miloslav ČMUCHAL (11. místo), Oldřich ČMUCHAL
(12. místo) a Luboš ČMUCHAL, který závod nedokončil. V kategorii dorostenců: Ladislav HRUŠKA (4. místo), Miroslav TULKA
(5. místo), Jiří RYBA (6. místo), Vladislav ŠOLC a Jaroslav ZAJÍC
(oba diskvalifikováni).
Počasí při závodech: slunečno – bezvětří, teplota +2°C, sníh
střídavý – rozměklý.
Jako pořadatelé jsou uvedeni: startér Jaroslav Jebavý, časoměřiči
Jiří Ptáček a Arnošt Štěpánek, zapisovatel Bohuš Mencl. Telefonické spojení startu a cíle zajistili Miroslav Vodička a Karel Pelikán.
Avšak hlavním pořadatelem a iniciátorem závodu Štít Chocholky
byl a ještě po mnoho dalších let zůstal Miroslav Jenček.
Bohuslav Nydrle, Kronikář oddílu lyžování

Putovní cena pro absolutního
vítěze závodu „Štít Chocholky“
z roku 1955

Absolutním vítězem I. ročníku
závodu se stal Ladislav ZIRM,
Spartak TOS Vrchlabí

Absolutním vítězem VII. ročníku
závodu se 14. února 1965 poprvé
stal domácí závodník Jiří ŠORM,
Sokol Stará Paka
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