čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 1 – LEDEN 2017

Pěkný nový rok 2017 přeje všem svým
spoluobčanům a návštěvníkům naší obce
OBECNÍ ÚŘAD STARÁ PAKA
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Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok 2016
Zastupitelstvo obce si odsouhlasilo Plán činnosti obce Stará Paka pro rok 2016 a ten byl hlavním podkladem pro náplň práce
zastupitelstva a vedení obce pro tento rok.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na úno- máme k položení asfaltového povrchu v s pomocí dotace z Ministerstva kultury
rovém zasedání plán činnosti pro rok silniční komunikaci, kde jsou víka šachet (100 000,- Kč) a schody byly v září pře2016 a tím se řídilo v oblasti rekonstrukcí níže než asfalt a způsobená nerovnost je vzaty od zhotovitele. Kamenictví Kynčl
a investic do obecního majetku.
nepříjemná při jejím průjezdu – je re- za schody fakturovalo dle smlouvy o dílo
V roce 2015 byla hlavní investiční akcí klamováno. Také zbývají vrátit povrchy 273 760,- Kč včetně DPH. Těsně po dostavba „Dokončení kanalizace v lokalitě chodníků do původního stavu, bude zá- končení schodů bylo po obchůzce hřbiLetná ve Staré Pace“ realizovaná na zá- ležet na klimatických podmínkách. Na tovní zdi zjištěno, že na severní straně
kladě výběrového řízení firmou Kvis Par- tuto akci jsme taktéž obdrželi dotaci z opěrné zdi z ní vypadlo několik nosných
dubice a.s. Na stavbu splaškové kanalizace rozpočtu Královehradeckého kraje ve kamenů vlivem dalšího vyvrácení. Oprojsme žádali dotaci Královehradecký kraj výši 1,5 milionu korun. Kolaudaci před- ti měření havarijního stavu v březnu se za
a byli jsme úspěšní. Získali jsme dotaci pokládáme na jaře 2017.
půl roku zeď vychýlila o dalších 10 cm od
ve výši 2 000 000 Kč a celá stavba se po- V letošním roce byla také vyměněna svislice a z havarijního stavu se stala „hadařila zkolaudovat. Celkem bylo za stav- umělá tráva včetně podloží na hřišti várie“. Asi 17 metrů zdi málem spadlo a s
bu zhotoviteli zaplaceno 10 704 421,- Kč na minikopanou v rámci VSH Sokolák. tím hrozilo i sesunutí hrobových zařízení
a možné obnažení pohřbených lidských
ostatků. Museli jsme konat hodně rychle
a opět jsme oslovili firmu pana Kynčla. A
protože byla již s předstihem vyhotovena
zadávací dokumentace na opravu úseku
2 - 4, byl zpracován návrh smlouvy a ten
zastupitelé schválili. Vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám v listopadu a prosinci bude dílo dokončeno v
jarních měsících roku 2017 za celkovou
částku 1 614 382,- Kč včetně DPH.
V souvislosti s rekonstrukcí distribuční soustavy nízkého napětí el. energie
v ulici Jaromíra Brože a vědomím obce
o tom, že přijdeme o podpěrné body
(sloupy) se světelnými body (lampami)
jsme se „svezli“ s vypracováním projektu
firmou Elprom Hořice, abychom mohli rekonstruovat veřejné osvětlení v celé
délce stavby společnosti ČEZ Distribuce
a.s. Nové světelné body, mimochodem ty
nejmodernější na trhu, byly včetně sloupů zakoupeny výhodně od novopackého
včetně DPH. Splaškovou kanalizaci V poptávkovém řízení byla vybrána nej- výrobce - firmy Enika za 244 851,- Kč
v délce 432 metrů jsme následně pro- výhodnější nabídka od firmy Stavosport, včetně DPH. Rekonstrukci sítě NN (innajali k provozování společnosti V. O. s.r.o. Fryšták v hodnotě 750 626,- Kč vestor ČEZ) a veřejné osvětlení (pro
S. Jičín a.s. Následnou kontrolou účelo- včetně DPH. Pracovníci firmy položili obec) realizovala firma Matex HK. Již od
vosti použití dotace Krajským úřadem trávník již začátkem května a fotbalisté si počátku stavby byly problémy se „špatně“
bylo zjištěno, že ze strany obce došlo k jej od té doby nemohou vynachválit.
vyhotoveným projektem, ve kterém se ve
chybnému vyčíslení požadované částky v V průběhu letních měsíců proběhla výsledku udělalo mnoho změn. Obce se
žádosti a na základě výzvy k vrácení části oprava vodní nádrže v Brdě. Opravu to v negativním směru týkalo opravami
dotace jsme zpět do rozpočtu Králove- včetně odbahnění provedla firma Nadoz asfaltových povrchů. Očekávali jsme (a
hradeckého kraje odeslali 765 424,- Kč.
s.r.o, za 240 462,- Kč včetně DPH.
bylo tak s projektantem dohodnuto), že
Věřím, že opravená a dokončená infra- V úmyslu obce bylo také začít opravovat bude opraven v celé šíři „nejhorší“ úsek
struktura v Letné bude všem velmi dlou- hřbitovní zeď včetně schodů u kostela sv. komunikace v délce 112 metrů od brány
ho sloužit.
Vavřince. Celý tento soubor je zapsanou fotbalového hřiště po konec plotu poNejvětší investiční akcí roku 2016 kulturní památkou, a proto jsme pro za- zemku manželů Poláškových. Změnou
byla stavba „Rozšíření kanalizace pod jištění zadávací dokumentace spolupra- trasy položení kabelu mimo zpevněnou
Hřebčínem ve Staré Pace“. V poptávko- covali s památkáři. Protože jsme věděli, vozovku z důvodu úspor (zde musím
vém řízení byla jako nejvýhodnější vy- že restaurátorské a kamenické práce na přiznat logiku), jsme přesto trvali na dohodnocena nabídka od firmy Nadoz s.r.o. památkově chráněných objektech jsou mluvené opravě komunikace. Bohužel
Nová Paka s nejnižší nabídkovou cenou velmi drahou záležitostí, rozdělili jsme jsme s požadavkem nebyli úspěšní, ale s
5 799 560,- Kč včetně DPH. V tuto chvíli zeď pomyslně na stavebně ucelené úseky, realizační firmou jsme se po tvrdém vyje stavba fyzicky hotová včetně asfalto- tj. úseky 1 - 9 + schody. Oprava schodů jednávání dohodli na úhradě záborů vevých povrchů a obě kanalizace, jak deš- byla na prvním místě, aby si na nich ně- řejného prostranství v hodnotě 132 400,ťová, tak splašková již fungují. Výhrady kdo nezpůsobil úraz. A to se povedlo i Kč. Tato částka je tedy menší náplastí
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na námi zadanou výměnu asfaltového
povrchu firmě Rekom Nový Bydžov a.s.
dle smlouvy o dílo v celkové hodnotě
325 199,-Kč včetně DPH.
Firma Rekom byla oslovena také s žádostí o zpracování nabídky na opravu
dalšího nebezpečného a havarijního
stavu asfaltového povrchu v ulici Anny
Mlejnkové. Zastupitelé s nabízenou cenou 149 132,-Kč včetně DPH souhlasili a
schválili smlouvu o dílo. Oba úseky byly
vyasfaltovány a převzaty koncem listopadu.
Po dohodě s obecním elektrikářem
panem Macháčkem byla provedena
rekognoskace stavu rozvodů veřejného osvětlení v Ústí. Dle pana Macháčka
jsou rozvody po sloupech v dobrém stavu a nevyžadují výměnu. Rozhodli jsme
se tak nakoupit další „ledkové“ úsporné
lampy v počtu 44 ks včetně potřebných
rozvaděčů opět od firmy Enika za částku
323 116,- Kč včetně DPH. Světla budou
vyměňována postupně v příštím roce naším elektrikářem.
V průběhu podzimu byla dokončena
zpevněná plocha pro kontejnery na
tříděný odpad v lokalitě Letná v celkové
částce 152 932,- Kč včetně DPH. Sběrné
hnízdo již funguje.
V Roškopově se letos udělalo mnoho
práce.
Stěžejní bylo opatření proti podemletí a
sesuvu komunikace k „Zuzánkům“. Jednalo se o zpevnění břehu takzvaným
„těžkým závozem“, neboli seskládáním
kamenů různých velikostí a hmotnosti v
určitém spádu na břeh významného vodního toku Oleška v délce cca 120 metrů.
Zakázku vyhrála v poptávkovém řízení s
nejvýhodnější cenou 477 950,-Kč včetně DPH firma Kampa – Marynka s.r.o.
z Jilemnice. Dílo bylo převzato k 30. 11.
2016.
Byla také dokončena renovace zapsané
kulturní památky - sochy svatého Jana
Nepomuckého a celkově opravena kaplička (dlažba, schody, vstupní dvoukřídlé
dveře, klempířské prvky, nátěr střechy a
oprava fasády včetně nátěru) za celkovou
částku 248 413,-Kč včetně DPH.
Dle plánu zbesprašnění cest byla v letošním roce na řadě komunikace do „Myší
díry“. Poptávkové řízení vyhodnotilo
jako vítěznou nabídku od firmy M-Silnice a.s. Pardubice za částku 911 471,-Kč
včetně DPH.
Také v Roškopově jsme se rozhodli přesunout kontejnery na tříděný odpad
převážně z estetických důvodů. Od pana
Zuzánka byl zakoupen pozemek a část
plochy byla dlouhodobě zapůjčena od
Královehradeckého kraje a i zde byl pořádný kamenný „kufr“ přetažen silnou

Ilustrační foto

vrstvou asfaltbetonu firmou M-Silnice v
celkové částce 123 371,-Kč včetně DPH.
Koncem října po velkých deštích byla
pro neodtékání vody vyhlášena havárie
kanalizace v ulici Revoluční ve Staré
Pace vedoucí pod chodníkem vedle „Velveťáckého“ parku. Kanalizace je zanesena
zeminou a jílem již od sedmdesátých let.
Tato zemina s jílem se za ta léta proměnila doslova v kámen a i čisticí tlakové
vozy s tímto materiálem mají spoustu
práce. Po zhlédnutí monitorovacích videí vyčištěných úseků se kanalizace zdá
být v dobrém stavu. V chodníku budou
následně vyhotoveny revizní šachty, které tam do této doby chyběly. Zjistili jsme
také, kam voda odtéká. Vlastně kde by
voda měla odtékat. Výtokový objekt do
Rokytky za bytovým domem č. p. 520
pod kostelem byl totiž dlouhá léta zahrnut. Je s podivem, že na tento stav nikdo
neupozornil. Kvůli zahrnutí výtokového
objektu se nemohly odplavovat nečistoty a usazovaly se v kanalizaci. Také tento
úsek se bude tedy čistit. Celkové náklady
na čištění a monitoring stavu kanalizace zatím nejsou vyčísleny, ale dle mého
názoru bude částka opravdu vysoká. Od
vyčištěné kanalizace si slibujeme odtékání vody do silničních dešťových vpustí,
které byly nefunkční a po chodníku se v
období dešťů nedalo kvůli kalužím a stříkajícím autům vůbec chodit. Věřím, že
klimatické podmínky nám dovolí chodník uvést z důvodu bezpečnosti chodců
do průchozího stavu co nejdříve.
Jsou tu ale i cíle, které se doposud nepovedly realizovat. Je to především odkup
pozemku s veřejnou zelení bývalého
parku společnosti Velveta Varnsdorf a.s.
Po písemné žádosti se zájmem a nabídkou o odkoupení pozemku včetně dřevin
a po několika osobních a telefonických
jednáních se zástupcem Velvety jsme i
přes několikeré urgence doposud neobdrželi písemnou odpověď s podmínkami
možného prodeje, ač to bylo již mnoho-

krát telefonicky slíbeno. Nyní mohu jen
sdělit, že cenový požadavek vlastníka je
nad síly obce. Po vlastníkovi parku budeme vyžadovat pravidelnou údržbu tohoto veřejného prostranství.
Také letos pořádala obec ve spolupráci s
Masarykovou základní školou a zapsaným spolkem Open Art Roškopov již
druhý ročník „Staropackého divadelního července“, v němž byla uspořádána 4
divadelní představení pro děti. Všechna
se vydařila a účast dětí oproti předchozímu ročníku narostla.
Ve spolupráci s Římskokatolickou církví byly v kostele sv. Vavřince uspořádány 2 koncerty duchovní hudby, které
se po kulturní stránce vydařily a i zde
byla účast veřejnosti o něco vyšší oproti
roku předešlému. Již potřetí jsme v centru obce slavnostně rozsvěceli vánoční
stromek. Akce je nejlepší co do účasti
veřejnosti a také se vydařila. Poděkování
si zaslouží pořadatelé, účinkující děti, pedagogové, skupina Vánoční koule, SŠGS
Nová Paka a SDH Stará Paka. Vánoční
stromky se slavnostně rozsvěcují také v
místních částech Brdě, Krsmoli a Roškopově, všude za účasti místních.
V prvních měsících roku pořádaly místní organizace a spolky (hasiči a sokolové) sportovní plesy a taneční bály,
v průběhu roku se uskutečnilo mnoho
sportovních a společenských akcí pro širokou veřejnost. Grantovým programem
podporuje obec v činnosti právě tyto organizace a spolky. V letošním roce byla z
rozpočtu obce na jejich aktivity vyčleněna částka 337 356,-Kč.
Další kulturní činnosti jsou pořádány
v místní Knihovně a v KD Ústí, jsou to
různé besedy, přednášky, semináře a
ukázky ručních výrobků, to vše pod vedením paní Hany Hylmarové.
Obecní úřad pořádá také vítání nových
občánků. V tomto roce jsme v podzimním termínu přivítali 16 spoluobčánků.
V předvánočním čase pořádáme setkání
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se seniory v zasedací síni OÚ ve Staré
Pace a v KD Brdo. V tomto roce byly v
zasedací síni oddány tři páry, jeden pár v
přírodním prostředí lomu „Hvězda“.
Ve spolupráci s Policií ČR bylo v tajném
režimu provedeno cvičení pořádkových
jednotek v dosahu budovy Obecního
úřadu. Tématem cvičení byl „střelec“ v
budově. Toto cvičení bylo vyhodnoceno
ze strany cvičitelů jako výborné a účelné.
Rádi jsme vyhověli požadavku policistů,
nicméně bychom si přáli, aby k podobnému aktu nikdy nedošlo u nás „naostro“.
Neopomínáme také péči o naše seniory, a to především formou pečovatelské
služby s dovážkou obědů, kterou využívá
20 občanů. Na tuto činnost je každoročně v rozpočtu uvolněna částka ve výši
150 tisíc korun.
Každoročně přispíváme také částkou 13
tisíc na osobu na pobyt 3 seniorů umístěných v Ústavu soc. služeb v Nové Pace.
Obec Stará Paka má zřízeny 2 příspěvkové organizace, a to MŠ a ZŠ. Na provoz
a modernizaci zařízení přispěla obec MŠ
částkou 907 708,- Kč a ZŠ 2 121 038,- Kč.

Součástí obecního úřadu je přenesená
působnost výkonu státní správy na stavebním úřadě (pí. Imlaufová, p. Jiří Dlabola) a na úseku evidence obyvatel. Zde
bych chtěl opět zmínit neustále narůstající administrativu, se kterou se musí naši
úředníci vypořádávat. Evidenci obyvatel,
poplatky ze psů, evidenci hrobů, mzdové
účetnictví, fakturace, evidence obecního majetku, finanční vztahy k příspěvkovým organizacím apod. zajišťují pí.
Kluzová, Cimbálová a Bilová. Všichni
úředníci se každý rok zúčastňují různých
školení, která se týkají jejich pracovní náplně a tím zkvalitňují služby pro naše občany. Patří jim poděkování za bezchybný
přezkum hospodaření a závěrečný účet
obce za rok 2015, dílčí přezkum hospodaření za rok 2016 a perfektní reprezentování našeho obecního úřadu.
Údržbu obecního majetku, zimní a letní údržbu komunikací, veřejné zeleně,
hřbitovů, čistoty veřejných prostranství, chodu veřejného osvětlení prováděli zaměstnanci obce, pánové Hamáček,
Macháček, Tomeš a Grafek. Prováděli

Již pět let je cena vodného a stočného na Jičínsku stejná

Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. rozhodlo, že cena vodného a stočného zůstane i v dalším roce ve stejné výši jako posledních pět let. Odběratelé tedy budou platit i v roce 2017 za pitnou vodu a odvod vody odpadní částku
78,95 Kč za m3. VOS a.s. se daří držet cenu díky dlouhodobému dobrému hospodaření a mírnému nárůstu spotřeby. Cena nevzrostla i díky nezvýšení daňové zátěže
na získávání podzemních vod, které původně plánovalo Ministerstvo zemědělství.
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s. se dne 13. 12. 2016
dopoledne sešlo k projednání cen vodného a stočného pro rok 2017. Starostové
měst a obcí regionu Jičínska, které společnost vlastní, se seznámili s předběžnými
výsledky hospodaření společnosti a z nich plynoucí kalkulace cen na rok 2017. Na
základě toho rozhodli, že obyvatelům Jičínska nebude cena zvýšena a zůstane ve
stejné výši jako poslední čtyři roky - 78,95 Kč za m3 s DPH. „Podařilo se nám naplnit
vloni naplánovaný rozpočet - společnost vytvořila i přes veškeré investice, které během roku probíhaly, mírný zisk. Daří se nám soutěžit ve výběrových řízeních dobré
ceny a samozřejmě si hlídáme provozní náklady. Mírně roste i spotřeba vody. Jediné,
co nám dělalo trochu starosti, bylo plánované zvýšení poplatků za odběr podzemních vod a vypouštění vod odpadních, které by se do nové ceny nejspíše promítlo.
Naštěstí zatím tento zákon Ministerstvo zemědělství odložilo,“ uvedl ředitel společnosti Ing. Richard Smutný. Cena vody na Jičínsku zůstává tedy ve výši 38,74 Kč a
stočné stojí 40,21 Kč.
Na cenotvorbu má velký vliv právě stát, který tento poplatek řadí mezi tzv. věcně
usměrňované ceny. Na odvodech, daních a poplatcích získává více než 40% z ceny.
Stanovuje také přiměřený zisk vodárenských společností. Zbytek ceny vodného a
stočného se rozděluje na samotný provoz vodárenské infrastruktury a také na investice a opravy. VOS a.s. letos proinvestovala do oprav sítí zhruba 49 milionů korun,
v příštím roce plánuje vložit dalších 50 milionů. Podle SOVAK ČR je třeba do obnovy infrastruktury investovat v celé republice více než 20 miliard Kč, reálně se ale
proinvestuje zhruba polovina. „My se snažíme jít cestou postupných rekonstrukcí.
Opravami řešíme alespoň riziko havárií na potrubí. Na druhou stranu máme také
poměrně velkou část kanalizační sítě novou, a to díky projektu Cidlina. V rámci něj
vznikly na Jičínsku kromě sítí také nové čistírny odpadních vod,“ dodává k investicím ředitel Richard Smutný. Na výslednou cenu vodného a stočného má vliv samozřejmě také výše spotřeby vody. Ta vloni mírně vzrostla o 6% na cca 2 640 000 m3 a
spotřeba vody odpadní vzrostla o 1% na cca 2 765 000 m3. Letos byl růst pomalejší,
vody se vytočilo o 3% více – 2 710 000 m3 a spotřeba vody odpadní vzrostla také o
3% na 2 850 000 m3. Ing. Richard Smutný, ředitel VOS a.s., tel.: 493 544 811
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také práce dle podnětů od občanů. Svoji
práci odvádějí spolehlivě a kvalitně.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 6 veřejných zasedáních, aby řešilo všechny
záležitosti nutné k realizaci plánu činnosti ke spokojenosti občanů. Starosta a místostarostka plnili úkoly zadané
zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o
obcích ve vztahu k obci, příspěvkovým
organizacím (MŠ, ZŠ), nadřízeným orgánům (KÚ) a společenským organizacím (SDH, TJ apod.). Oba výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor finanční
a kontrolní a komise sociálně-kulturní
a sportovní, se scházely dle svých plánů
činností a vzniklých potřeb.
Rok 2016 byl rokem vysokých investic a
byl úspěšný i z hlediska výše obdržených
dotací.
Na závěr bych touto cestou rád poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na bezproblémovém chodu
obce a obecního úřadu v roce 2016.
Josef Dlabola - starosta

Letní dílny
Roškopov již pošestnácté!

Spolek Open Art, z.s. začal na letošní léto připravovat již šestnáctý ročník tvůrčích dílen pro děti a mládež
v Roškopově. Jedná se o loutkářskou,
taneční, filmovou, muzikálovou, fotografickou, výtvarnou, kamenářskou,
výtvarně-divadelní a hudební dílnu.
Letošní novinkou je výtvarně-literární
dílna, ve které se děti budou moci hrát
s příběhy inspirovanými přírodními
motivy (podrobný program viz www.
open.art.cz).
Během těchto dílen se mimo jiné
snažíme o to, aby se děti seznámily
se zdejší malebnou krajinou. Snažíme se jim nabídnout pestrý program,
různé možnosti, jak tvůrčím (a tedy
smysluplným) způsobem využít volný
prázdninový čas. Věříme, že je tyto aktivity nejen obohatí, ale také inspirují
k tvůrčímu myšlení a samostatné práci.
Projektu se účastní nejen děti z blízkého okolí, ale z celé ČR i ze světa; pro
mnoho z nich se tak jistě stane naše
obec významným orientačním bodem
v mapě regionu. Jako odborní vedoucí
přijíždějí zajímavé osobnosti a profesionální umělci z ČR i ze světa; zároveň
se jako praktikanti, vedoucí a pomocníci při realizaci podílejí občané a mládež ze Staré Paky. Věříme, že je tento
projekt přínosem nejen pro děti, ale
také pro jméno obce samotné.
Foto a dokončení na poslední straně

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 12. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod. v sále kulturního domu Roškopov
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 12. veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený v bodě 8)
Mateřská škola o podbod písm. b/ čerpání finančních prostředků z investičního
fondu na opravy balkónů, dále rozšířený
v bodě č. 10) Smlouvy o podbod písm.
l/ smlouva kupní mezi obcí Stará Paka
a firmou JRK BioWaste Management
s.r.o. – elektronický kompostér GG-10,
podbod písm. m/ smlouva mezi obcí Stará Paka a ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávku
elektrické energie na rok 2017, podbod
písm. n/ smlouva mezi obcí Stará Paka
a ČEZ Prodej, s.r.o na dodávku zemního plynu na rok 2017 a podbod písm. o/
smlouva darovací o poskytnutí příspěvku mezi obcí Stará Paka a městem Nová
Paka – příspěvek na pamětní desku pplk.
J. Brože a v tomtéž bodě zúžený o podbody g/ a h/, dále zúžený v bodě 12) Různé
o podbod písm. b/.
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 12. veřejného zasedání pana Petra Sládka.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
paní Mgr. Ivona Hykyšová a pan Mgr.
Pavel Antoš.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 11.
veřejného zasedání zastupitelstva obce
Stará Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka k 31. 8. 2016.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 4 obce
Stará Paka pro rok 2016.
Zodpovídá: hlavní účetní. Termín: průběžně
7) schvaluje prodej pozemku nově označeného geometrickým plánem č. 1151476/2016 pod parc. č. 124/2 o výměře
100 m2, který vznikl součtem parcelních
dílů pozemků parc. č. 124 a st. 201/6 v
k.ú Stará Paka panu Martinovi Vítkovi za
odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
8) schvaluje prodej pozemku nově označeného geometrickým plánem č. 1151476/2016 pod parc.č. 124/3 o výměře 30
m2, který vznikl součtem parcel. dílů pozemků parc.č. 124 a st. 201/6 v k.ú Stará
Paka paní Lence Vrabcové za od. cenu.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
9) schvaluje prodej pozemku nově označeného geometrickým plánem č. 1151476/2016 pod parc.č. 124/4 o výměře 32
m2, který vznikl součtem parcelních dílů
pozemků parc.č. 124 a st. 201/6 v k.ú Stará Paka panu Františku Grohovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
10) schvaluje prodej pozemku nově označeného geometrickým plánem č. 1151476/2016 pod parc.č. 124/5 o výměře 53
m2, který vznikl součtem parcelních dílů
pozemků parc.č. 124 a st. 201/6 v k.ú Stará Paka manželům Heleně a Petrovi Štěpánkovým za odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
11) schvaluje prodej pozemku nově označeného geometrickým plánem č. 1151-

476/2016 pod parc.č. 124/7 o výměře 56
m2, který vznikl součtem parcelních dílů
pozemků parc.č. 124 a st. 201/6 v k.ú Stará Paka manželům Janě a Milanovi Millerovým za odhadní cenu.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
12) schvaluje čerpání finančních prostředků
z investičního fondu MŠ Stará Paka ve
výši 17 000,-Kč na opravu dlouhodobého majetku – obruby na pískovištích a
kreslicí tabule v zahradě MŠ.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
13) schvaluje čerpání finančních prostředků
z investičního fondu MŠ Stará Paka ve
výši 1 655,-Kč na výměnu lemů terasové
dlažby a opravu prahů dveří.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
14) schvaluje čerpání finančních prostředků
z investičního fondu Masarykovy ZŠ Stará Paka ve výši 110 000,-Kč na provedení
stavby zahradního přístřešku (pergoly).
Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
15) schvaluje obchodní smlouvu mezi firmou Enika CZ s.r.o. a obcí Stará Paka na
nákup 44 ks světelných bodů, 1 ks silového rozvaděče veřejného osvětlení a 1 ks
rozvaděče řízení za celkovou částku 323
116,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu o nájmu a provozování splaškové kanalizace v délce 429 m v
lokalitě Letná ve Staré Pace za 11 Kč za
1m3 celkového stočného vyfakturovaného odběratelům v příslušné lokalitě za
příslušný kalendářní rok.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Stará Paka a firmou PROJEKTSERVIS
Jičín s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace pro stavební řízení (DSP)
a zadání stavby zhotoviteli (DZS) na zakázku: „Stará Paka – ul. Komenského,
plocha na p.č. 1500 a 10/1“ za celkovou
cenu 99 764,50,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
mezi obcí Stará Paka a společností V.
O. S. Jičín a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o souhlasu se stavbou a
provedením stavby vodního díla „Havarijní propojení vodovodu Krsmol se skupinovým vodovodem Nová Paka“, jehož
součástí je uložení vodovodního potrubí
a betonové vodoměrné šachty do pozemků parc. č. 285/3 v k.ú. Brdo a parc. č. 300
v k.ú. Krsmol. Budoucí služebnost bude
zřízena bezúplatně.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě
mezi obcí Stará Paka a společností V.
O. S. Jičín a.s. o zřízení služebnosti inženýrské sítě a o souhlasu se stavbou a
provedením stavby vodního díla „Havarijní propojení vodovodu Úbislavice
se skupinovým vodovodem Nová Paka“,
jehož součástí je uložení vodovodního
potrubí a betonové vodoměrné šachty
do pozemků parc. č. 670/1 a 674/1 v k.ú.

Brdo. Budoucí služebnost bude zřízena
bezúplatně.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o dílo na zimní údržbu komunikací mezi obcí Stará Paka a
firmou Agrochov Stará Paka a.s. na období od 1. 11. 2016 do 31. 3. 2017.
Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 10. 2016
21) bere na vědomí stav vzniklé havárie již
tak havarijního stavu hřbitovní zdi v úseku č. 4 v severní části hřbitova u kostela
sv. Vavřince a znění zprávy „Posouzení
technického stavu stavebních konstrukcí opěrných zdí u kostela sv. Vavřince ve
Staré Pace“. Část zdi v délce 17 m v úseku č. 4 se opět vychýlila od svislé roviny
o dalších 10 cm oproti stavu z 3/2016
popsaného ve zprávě „Posouzení technického stavu stavebních konstrukcí
opěrných hřbitovních zdí a schodiště u
kostela sv. Vavřince ve Staré Pace“. Zastupitelům byla dne 15. 9. 2016 starostou obce doporučena osobní prohlídka
vzniklé havárie a nutnost okamžitého
řešení situace. Hrozí zřícení části zdi a
je zde nebezpečí vážného úrazu osob
pohybujících se po hřbitově a po sousedním pozemku parc.č. 1060/10 v k.ú.
Stará Paka. Při případném zborcení zdi
může dojít k vyvalení zeminy s lidskými
ostatky z hrobových míst bezprostředně
přiléhajících ke hřbitovní zdi. Může dojít
také ke škodě na hrobových zařízeních.
22) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Jiří Kynčl na provedení
kamenických prací dle závazného stanoviska ze dne 28. 4. 2016 a dle posouzení
havarijního stavu hřbitovní zdi v úseku 4
Zdeňkem Kracíkem za dne 14. 9. 2016 u
kostela sv. Vavřince ve Staré Pace za celkovou částku 1 614 382,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
23) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Stará Paka a Ing. Vladimírem Matějkou na
nákup použitého motoru TAZ 1500 pro
použití v PS12 v celkové částce 16 000,Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Stará
Paka a společností JRK BioWaste Management s.r.o. na dodání předváděcího
kusu elektronického kompostéru GG-10
na snížení kuchyňských odpadů z Mateřské školy Stará Paka a Masarykovy
základní školy Stará Paka v celkové hodnotě 242 000,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
25) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a
společností ČEZ Prodej, s.r.o. o zajištění
sdružených dodávek elektřiny ze sítí NN
na všechna odběrná místa obce na období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a
společností ČEZ Prodej, s.r.o. o zajištění
sdružených dodávek plynu na všechna
odběrná místa obce na období od 1. 1.
2017 do 31. 12. 2017.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
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27) schvaluje smlouvu darovací mezi obcí
Stará Paka jako dárcem a městem Nová
Paka jako obdarovaným na poskytnutí
daru ve výši 10 000,- Kč za vytvoření pamětní desky staropackého rodáka z Brda
pplk. Jaromíra Brože.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
28) uděluje čestné občanství obce Stará Paka
pplk. Jaromíru Brožovi in memoriam,
který se svojí vzornou činností zasloužil
o rozvoj naší obce.
Zodpovídá: ZO. Termín: 31. 10. 2016
29) bere na vědomí informaci pana starosty o budoucím podání žádosti o dotaci
DSO Novopacko na pořízení domácích
kompostérů.
30) bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru Zastupitelstva obce Stará Paka ze
dne 11. 8. 2016.
31) bere na vědomí informaci pana starosty
o mělkém uložení splaškové kanalizace v
ulici Pod Horama ve Staré Pace. Při dlouhodobém stání aut a užívání komunikace
nákladními vozy hrozí zborcení trubek a

poškození asfaltového povrchu komunikace. Doporučení správce kanalizace V.
O. S. Jičín a.s. je zakázat stání všech automobilů v této ulici. Vedení obce podnikne kroky k umístění dopravních značek
dle doporučení dopravních odborníků.
32) bere na vědomí informaci pana starosty
o obdržené zprávě o možném obdržení
dotace z KH kraje na stavbu splaškové
kanalizace v rámci akce „Stará Paka rozšíření kanalizace Pod Hřebčínem“.
Dotaci a její výši by mělo projednávat
Zastupitelstvo kraje na svém posledním
zasedání dne 3. 10. 2016.
33) bere na vědomí informaci pana starosty
o konání voleb do zastupitelstev krajů a
do Senátu Parlamentu ČR v termínu 7. 8. 10. 2016 a v případě II. kola Senátních
voleb v termínu 14. - 15. 10. 2016.
34) bere na vědomí informaci ředitele Masarykovy základní školy Stará Paka o výskytu žloutenky typu A na Masarykově
základní škole a o přijatých opatřeních
doporučených Okresní hygienickou sta-

nicí Jičín, rozšířených o vlastní opatření
školy. Dále informoval o možném podání stížnosti ve spolupráci s rodiči žáků
školy na postup Okresní hygienické stanice, kdy byl podle nich, zejména v počátku tento problém zanedbán.
35) bere na vědomí vyjádření souhlasu paní
Mgr. Ivony Hykyšové s podáním stížnosti na Okresní hygienickou stanici Jičín.
Dle jejího názoru byla situace ohledně
žloutenky typu A bagatelizována a včasným řešením by se předešlo problémům,
které poté vznikly.
36) bere na vědomí připomínku pana Petra
Krejčího k programu jednání zastupitelstva obce, kdy při jednání zastupitelstva v
určité obci nejsou projednávány problémy této obce.
37) bere na vědomí připomínku pana Petra
Krejčího k neexistenci osadních výborů
a strategického plánu rozvoje jednotlivých obcí.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

USNESENÍ z 14. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 15. 12. 2016 od 18:00 hod. v zasedací místnosti OÚ ve Staré Pace
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce rozšířený v bodě
5) Smlouvy o podbod písm. e/ smlouva
kupní obec x Havex – auto s.r.o. – nákup
osobního vozu pro potřeby OÚ a v bodě
16) Různé o podbod písm. b/ výstavba a provozování podporovaných bytů
– Sportem proti bariérám a o podbod
písm. c/ zpráva kontrolního výboru a
přesunutí bodu č. 5) Smlouvy a za bod č.
15) Plán činnosti na rok 2017.
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 14. veřejného zasedání Zastupitelstva obce pana
Petra Sládka.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
pan Petr Fejfar a Ing. Pavel Červený.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 13.
veřejného zasedání Zastupitelstva obce
Stará Paka.
5) schvaluje odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Stará Paka počínaje
od 1. 1. 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2017
6) schvaluje změnu odpisového plánu
Masarykovy ZŠ pro rok 2016 z důvodu
výstavby a začátku užívání dřevěného
zahradního domku – pergoly. Roční odpisový plán je navýšen o 186,-Kč.
Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
7) schvaluje odpisový plán Masarykovy základní školy ve Staré Pace na rok 2017.
Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
8) bere na vědomí výroční zprávu ředitele
Masarykovy základní školy za školní rok
2015 - 2016.
9) schvaluje čerpání finančních prostředků
z rezervního fondu MŠ Stará Paka na
náhradu mzdy za školního asistenta do
doby, než budou převedeny na účet MŠ
dotační prostředky z projektu Šablony
2016 – operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání. Tento projekt má MŠ
schválený a ihned, jak budou převedeny
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dotační prostředky na účet MŠ, budou
tyto vyčerpané prostředky za mzdu školního asistenta vráceny zpět do rezervního fondu.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
10) bere na vědomí hodnotící zprávu ředitelky Mateřské školy za školní rok 2015
- 2016.
11) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka k 30. 11. 2016.
12) schvaluje rozpočtové opatření č. 6 obce
Stará Paka na rok 2016.
Zodpovídá: hlavní účetní.
Termín: neprodleně
13) schvaluje úpravu dlouhodobého rozpočtového výhledu obce Stará Paka na roky
2017 - 2019.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
14) Zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu obce Stará Paka na rok 2017.
Schvaluje rozpočet jako schodkový v
příjmech 23 345 100,- Kč a výdajích 33
095 892,-Kč. Rozdíl ve výši 9 750 792,Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 2016.
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.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2017
15) schvaluje směrnice obce Stará Paka pro
rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
16) bere na vědomí Zprávu o činnosti obce
Stará Paka za rok 2016.
17) schvaluje plán činnosti obce Stará Paka
na rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
18) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí Stará Paka a firmou Jiří Kynčl
na provedení kamenických prací dle zá-
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vazného stanoviska ze dne 28. 4. 2016 a
dle posouzení havarijního stavu hřbitovní zdi v úseku 4 Zdeňkem Kracíkem ze
dne 14. 9. 2016 u kostela sv. Vavřince ve
Staré Pace. Dodatkem se z důvodů nepříznivých klimatických podmínek posouvá termín dokončení a předání na 31. 5.
2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: 31. 5. 2017
19) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka a společností ČEZ Distribuce, a.s.
za účelem zřízení podzemního kabelového vedení NN na pozemku 1424 v
k.ú. Stará Paka za jednorázovou budoucí
úplatu ve výši 12 100,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka a společností ČEZ Distribuce, a.s.
za účelem zřízení podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc.č. 197/1
v k.ú. Stará Paka za jednorázovou budoucí úplatu ve výši 12 100,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
21) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka a společností ČEZ Distribuce, a.s.

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.

www.starapaka.cz
za účelem zřízení podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc.č. 1425
a 452/7 v k.ú. Stará Paka za jednorázovou
budoucí úplatu ve výši 12 100,- Kč včetně
DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) schvaluje smlouvu kupní mezi společností Havex – auto s.r.o a obcí Stará Paka
na dodávku vozidla Škoda Yeti Ambition
1.4 TSI 110 kW 4x4 za částku 507 300,Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
23) bere na vědomí informaci starosty o řešení havárie kanalizace v ulici Revoluční

Vyřezávání ovoce
v Borovnici

V předvánoční čase 21. 12. 2016 jsme
uskutečnili poslední akci roku 2016 – jeli
jsme se podívat do Borovnice na výstavu
spojenou s ukázkami vyřezávání ovoce a
vánočních dekorací. Pan Martin Kühnel
k tomu napsal:
Dne 21. prosince 2016 se v restauraci
U Myšáka v Borovnici konal 11. ročník
vánoční výstavy vyřezávaného ovoce.
Letošní vánoční výstava byla laděna do
zlaté barvy na téma: Královské Vánoce.
Inspirací pro ně bylo 700. výročí narození Karla IV. Na výstavě byla k vidění
vyřezaná vodní fontána z dýně doplněná
o květy z ředkviček a hvězd z karamboly.
Letošní novinkou byla vyřezaná čajová
konvice z vodního melounu se šálky z
jablek, vyřezané hodiny s ciferníkem v
dýni. Dále bylo k vidění: prosvícená vánoční lucerna v dýni, prosvícené zvonky v dýni a prosvícená silueta Karla IV.
v dýni. Na prodej byly jako již tradičně
vyřezané vodní melouny, vyřezané galia, žluté, Piel de Sapo melouny, vánoční
jablka, hrušky a manga. Byla zde i možnost si zakoupit ručně vyrobené háčkované hračky, andílky ze sádry, šperky,
svíčky, vánoční dekorace a svícny a další
dárkové a dekorační předměty. Ani letos
nechyběla výstava fotografií z Borovnice.

ve Staré Pace (viz zpráva o činnosti).
24) souhlasí s realizací záměru výstavby a
provozování podporovaných bytů neziskovou organizací / spolkem: Sportem
proti bariérám, z. s., IČ: 27031161, v lokalitě obce Stará Paka. Konkrétně chce
tato organizace vystavět a v obci provozovat 4 pečovatelské byty z programu
MMR - Podporované byty.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
25) bere na vědomí Zprávu kontrolního výboru.
26) bere na vědomí připomínku p. P. Sládka
k opravě požární nádrže na Brdě a nut-

nosti reklamace – z důvodu jednoduché
hráze voda protéká.
27) bere na vědomí připomínku p. Ing. P.
Červeného k parkování na parkovišti u
Obecního úřadu, kdy je stále přeplněné.
Navrhuje na určitých parkovacích místech časově omezit parkovací dobu.
28) bere na vědomí připomínku pana J. Dubce k propadlé kanalizaci v ulici Revoluční
(pod restaurací „Posezení u sousedů“).
Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

Vítání občánků

V sobotu 5. listopadu se uskutečnilo další letošní vítání občánků ve Staré Pace.
Na rozdíl od jara, kdy jsme přivítali 12
holčiček, to byla tentokrát zcela „pánská
jízda.“
Miminka i jejich rodiče a příbuzné přivítaly děti z mateřské školy pod vedením
paní učitelek Zahradníkové a Pilařové.
Paní ředitelka MŠ Typltová nám představila všechny nové občánky a místosta-

rostka Hlostová v krátké řeči předestřela,
co na mrňousky v životě čeká.
Maminky si odnesly květinu a pro miminka byl připraven balíček pohádkových kostiček od firmy TOPA.
Po slavnostním přípitku nastalo fotografování, kterého se ujal pan Pokorný.
Přejeme všem hodně zdraví a krásný a
klidný život.

Na fotografii zleva: Ondřej Chval, Lukáš Stuchlík, Daniel Stupka, Šimon Macek a Tomáš Fejfar.
Na letošní výstavu se přišlo podívat přibližně 180 lidí. K zvýšení návštěvnosti
letos přispěl plný autobus seniorů z Nové
Paky, kteří po 14. hodině zaplnili celý sál
k prasknutí. Letos se jich přijelo podívat
kolem padesáti.
Nakonec bych chtěl poděkovat Janě Kühnelové, Petru Flídrovi a manželům Rendlovým.
Také děkuji všem návštěvníkům za čas,
který si udělali v předvánočním shonu a
přišli se podívat.
/video si můžete prohlédnout na: http://
carving.borovnice.cz/vanocni-vystava-2016/ /
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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ŠKOLKA
Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Mateřská škola

Stará Paka
přijme

ÚDRŽBÁŘE
na dohodu o pracovní činnosti
pracovní doba listopad – březen 14 hodin měsíčně
a duben – říjen 35 hodin za měsíc
Požadujeme
trestní bezúhonnost – maximální pracovní úsilí
manuální zručnost – vyučení v řemeslném oboru
Nabízíme
služební byt 3+1 s centrálním vytápěním
platové zařazení dle platných předpisů
Nástup 1. 4. 2017
Přihlášky zasílejte společně se strukturovaným životopisem a výpisem z
rejstříku trestů do 28. 2. 2017 na výše uvedenou adresu, nebo e-mailem:mat.skola.stara.paka@seznam.cz
Informace na telefonním čísle 493 798 291 od 10.00-12.00 hod.

POMOCNOU KUCHAŘKU
do kuchyně mateřské školy
do pracovního poměru na úvazek 50%
Požadujeme
trestní bezúhonnost – maximální pracovní úsilí
praxe v oboru vítána
platové zařazení dle platných předpisů
Nástup 1. 4. 2017
Přihlášky zasílejte společně se strukturovaným životopisem a výpisem
z rejstříku trestů do 28. 2. 2017 na výše uvedenou adresu,
nebo e-mailem: mat.skola.stara.paka@seznam.cz
Informace na telefonním čísle 493 798 291 od 10.00-12.00 hodin

Do naší mateřské školky
zavítala
paní Alena Smolíková
se svými pejsky
Paní A. Smolíková zvítězila se svou
fenkou border kolie v nejprestižnější
dogdancingové soutěži na světě pořádané na výstavě v Cruftsu v Londýně a
v Bratislavě, je několikanásobným mistrem ČR, mistr Evropy, získala 2. místo
v Talentmania 2010, 2. místo Česko-Slovensko má talent 2013.
Border kolie – Keysi, Kira a Jerry si
během krátké chvíle získaly sympatie
všech dětí. Paní Alena nám se svými
pejsky předvedla ukázku dokonalé spolupráce a oboustranné oddanosti. Velkou výhodou celého vystoupení bylo,
že se děti po celou dobu aktivně mohly
do vystoupení zapojovat.
Děti si společně vyzkoušely, jak pejsci
reagují na povely. Také děti vytvořily
živou překážkovou dráhu, kterou pejsci
zdolávali. S obdivem jsme sledovali, jak
„pochodují“ v doprovodu hudby, podlézají, přeskakují, střídavě procházejí
mezi nohama své cvičitelky, skáčou jí
na záda a koulí sudy.
Za toto vystoupení pejsci dostali od
všech dětí pamlsek. Potlesk nebral konce, focení a hlazení pejsků bylo rozloučením za krásným a milým dopolednem. Paní nám udělala ohromnou
radost a my jí musíme moc poděkovat
za krásné vystoupení. Malí diváci byli
z ukázky cvičení pejsků nadšeni. Celé
odpoledne jsem musela opakovat jejich
jména a děti si na ně pořád hrály.
Jsme rádi, že jsme je mohli mít v naší
školce.
Přejeme moc úspěchů a těšíme se na
shledání třeba v příštím roce.
Radka Crhová

Uspávání skřítků
Nastal podzim a zvířátka v lese se spolu se skřítky ukládají k zimnímu spánku. Jinak
tomu nebylo ani v naší mateřské škole.
Ve středu 9. 11. 2016 odpoledne děti společně se svými p. učitelkami, zaměstnanci
školky, rodiči a sourozenci připravili školní zahradu k zimnímu spánku.
Všichni se chopili hrábí a hrabiček a společně uklidili zahradu od listí. Poté se děti
shromáždily na terase, kam s pomocí p. učitelek uložily postavičky skřítků ke spánku.
Rozloučily se i s bylinkami na záhonku, který pokryly větvičkami.
Necháme skřítky a zahradu odpočívat. Na jaře je opět probudíme.
Odeta Pilařová
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Mikulášská nadílka v mateřské škole
Adventní čas v naší mateřské škole zahájila mikulášská
nadílka. V pátek 2. prosince se naše děti s paními učitelkami vydaly vlakem do Železného Brodu, kde přestoupily na parní vláček s mikulášskou družinou. Ten nás
dovezl zpět do Staré Paky. S čertem, andělem a Mikulášem jsme si užili spoustu legrace.
V pondělí 5. prosince nás navštívil Mikuláš s čerty a
anděly – žáky 9. třídy základní školy. Děti přijaly tuhle
mikulášskou družinu s nadšením. Z čertů nešel strach a
samozřejmě přívětiví byli i andílci a Mikuláš. Dětem ze
základní školy za pěknou nadílku moc děkujeme. Ten
den si také děti odnášely domů balíčky, které jim připravila paní kuchařka, a také balíčky od firmy PEZ, která nám je poslala pro všechny děti za účast ve výtvarné
soutěži „Sportujeme rádi“.
Mikulášskou nadílku v naší mateřské škole jsme zakončili loutkovým divadelním představením divadelního
spolku Pernštejn pěknou pohádkou „Jak čert Jelito a
Kopyto vařili vtipnou kaši“.
Lenka Typltová

ŠKOLA
Vánoční vystoupení
Šňůra vánočních vystoupení začala už
v listopadu před první adventní nedělí,
v pátek 25. 11. Při slavnostním rozsvícení staropackého stromečku zazněly
koledy a vánoční písně v podání obou
našich sborů pod vedením p. uč. Soni
Stuchlíkové a p. uč. Jitky Krausové. Zároveň si všichni návštěvníci mohli prohlédnout a zakoupit moc pěkné vánoční výrobky žáků naší školy, na kterých
již od října pečlivě pracovali.
V prosinci potěšil dramatický kroužek 1. stupně pod vedením p. uč Jany
Bartošové a p. uč. Zuzany Oborníkové
svým veršovaným vyprávěním o Ježíškovi dědečky a babičky nejen ve Staré
Pace, ale i na Brdě a ve stacionáři v
Nové Pace.
V pátek před 4. adventní nedělí jsme
naplnili celý autobus a vyrazili do Levínské Olešnice úplně všichni, kdo poctivě, navzdory nemilosrdné žloutence,
dřeli a trénovali. Svůj milý a jemný
humor předvedl ve vyprávění o trablích Santa Klause dramatický kroužek
2. stupně pod vedením p. uč. Jany Kuželové. Oba dva sbory opět ukázaly,
že umí, a malý dramaťák přinesl i sem
samotné světlo betlémské a kousek vánoční nálady.
Jako každý rok ta největší tréma na nás
padla před vystoupením pro rodiče v
tělocvičně naší školy. Snad jsme vás,
kdo jste se byli podívat, potěšili a zpříjemnili vám ten předvánoční čas plný
shonu.
Z. Oborníková

Adventní zájezd - Matička stověžatá

Ve středu 7. prosince žáci 4. a 5. třídy vyjeli do našeho hlavního města. Navštívili
jsme Muzeum Karlova mostu, ve kterém nás paní průvodkyně provedla celou historií
této vzácné památky. Mohli jsme se podívat také k základům Juditina mostu, který v
těchto místech dříve stál. Prohlídka byla opravdu zajímavá, na mnoho exponátů jsme
si mohli sáhnout, některé činnosti středověkých řemeslníků dokonce vyzkoušet.
Po prohlídce unikátních betlémů jsme se přesunuli k řece Vltavě, kde na nás čekaly
lodě nachystané na naši plavbu. Uvnitř bylo krásně teplo, dostali jsme čaj, limonádu
a perníček. Pan kapitán nám při plavbě poutavě vypravoval o všem, co jsme viděli.
Projeli jsme se i po Čertovce, kde se natáčel známý film o chobotničkách.
Po šťastném doplutí do domovského přístavu jsme prošli historickým centrem ke
Staroměstskému náměstí. Nechybělo fotografování u vánočního stromu, který letos
doputoval z obce Pecka. Sraz po krátkém rozchodu byl přesně ve 14 hodin před Staroměstskou radnicí, takže nám neutekl ani pohled na rozpohybovaný orloj.
Vše se vydařilo a jako bonus jsme měli i nádherné slunečné počasí.
							
L. Novotná
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Stalo se již tradicí, že žáci 1.
stupně jezdí v předvánočním
čase na různé Adventní zájezdy.
Tak i druháci, kteří se přidali k MŠ a ZŠ Vidochov a
společně se vydali ve středu
30. listopadu 2016

Adventní zájezdy

na zájezd do Chlumce
nad Cidlinou.

Cílem cesty byl vánočně vyzdobený zámek Karlova Koruna. Žáci se seznámili s tím,
jak se slaví Vánoce v různých
zemích světa. Tak například
v Itálii naděluje dárky čaro-

dějnice Befana, v Rusku Děd
Maróz, v USA i v anglicky
mluvících zemích zase Santa
Claus atd.
Zámeckým sálem krásně
zněly koledy, které si děti zazpívaly, v zámeckých komnatách vonělo cukroví a
vánoční stromečky i štědrovečerní tabule byly nachystané.
Až při procházce zámeckým
parkem děti zjistily, že zima
pávům vůbec nevadí.
S. Stuchlíková

Další třídy v naší uspěchané době vyrazily alespoň

na výstavu betlémů či jiné
výstavy s vánoční tématikou.

Prvňáci, třeťáci, šesťáci a osmáci navštívili novopacký Suchardův dům, kde
zhlédli betlémy z různých materiálů, o
různých velikostech. Ti starší se potrápili
s kvízem, který pro ně v muzeu nachystali – týkal se betléma, v kterém byly známé osobnosti z historie, vědy a kultury, a
žáci měli všechny postavy identifikovat.
Sedmáci vyjeli na výstavy do muzea v
Turnově a v Jilemnici.
J. Krausová

Vzdělávací program
V letošním roce se naše škola zapojila do
programu Erasmus+, vzdělávacího programu Evropské unie. Program podporuje mezinárodní spolupráci a neformální vzdělávání dětí a mládeže. Náš projekt
se jmenuje „Naše krásná Evropa – otevři
oči a nahlédni k nám domů“. Projekt je
plánovaný na dva roky a je zaměřen na
cestovní ruch a finanční gramotnost. Na
projektu pracují žáci a učitelé z Česka,
Polska, Turecka a Německa - německá
škola v Bad Langensalza je hlavním koordinátorem projektu.
Plnění úkolů projektu nám hned na začátku zkomplikovala epidemiologická
opatření spojená s výskytem žloutenky
na naší škole. Plánované setkání v říjnu
jsme museli zrušit a požádat o pomoc
školu v Německu. Kolegyně z Bad Langensalza nám vyšly vstříc a připravily
první setkání škol v Německu v týdnu od
20. do 25. listopadu.
První den se účastníci setkání sešli se
starostou města Bad Langensalza, který
pokračování na straně 11
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Zápis žáků do I. třídy pro školní rok 2017 – 2018
Novelou školského zákona je zákonný zástupce žáka (rodiče) povinen přihlásit dítě
k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Citace zákona:
„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné
školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí
dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné
školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od
ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského
zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.“
V naší Masarykově základní škole ve Staré Pace proběhne

zápis dětí do I. třídy v pátek dne 7. dubna 2017
v době od 12:00 do 18:00.

Rodiče dětí budou včas informování prostřednictvím pozvánky (dopisu budoucímu prvňáčkovi) a prostřednictvím úřední desky obce i školy a webových stránek
školy.
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy
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Vzdělávací program . . .
pokračování ze str. 10
všem popřál zdárný průběh projektu i
příjemný pobyt v Durynsku.
Během pobytu jsme se zabývali praktickými činnostmi, například jsme vyráběli
pizzu a jablkový koláč, děti zhotovovaly a
malovaly masky a odznaky.
Jedno odpoledne bylo věnováno prezentacím turisticky zajímavých míst v

našem regionu. S pomocí paní učitelky
Jírové měly děti prezentace v němčině
velmi dobře připravené, a i když se učí
německy teprve několik týdnů, zvládly
svá vystoupení před ostatními účastníky
velmi dobře.
Odměnou za usilovnou práci na projektu doma pak byly výlety na zajímavá
místa v Durynsku. Procházeli jsme se
v korunách stromů v národním parku
Hainich, sestoupili jsme osm set metrů

pod zem v solném dole Merkers, v zoologické zahradě v Erfurtu jsme mohli
vstoupit do výběhu opic - samozřejmě
pod dohledem ošetřovatele.
Jedno setkání skončilo a my už přemýšlíme o tom, jakými zajímavostmi překvapíme naše partnery při návštěvě u nás.
Bude to za „chvíli“ – v květnu 2017.
K. Kamlerová

SENIOŘI
Návštěva Domova seniorů v Jičíně
V předvánočním a vánočním čase každý
z nás přemýšlí o tom, jak potěšit někoho
kolem sebe.
Děti z páté třídy se rozhodly vyrobit
dárky dědečkům a babičkám z Domova
seniorů v Jičíně, kde pracuje maminka
jedné žačky.
Protože všichni staří lidé, kteří tam žijí,
dostanou každoročně vánoční kytičku,
vyrobily děti v rámci výtvarné výchovy
zapichovátka do květináče s vánočním
motivem.
Zástupci třídy společně s paní učitelkou
jeli dárek předat. Čekalo je velmi vřelé

přijetí ze strany pracovníků tohoto zařízení i všech lidí, s kterými se setkali.
V malé kavárničce si děti popovídaly s
několika obyvateli domova seniorů, kteří
byli z dárků nadšení.
Velmi je zajímalo, odkud děti přijely a
chtěli se co nejvíce dozvědět o naší sta-

ropacké škole. Následovala prohlídka
budovy a pokojů, které jsou velmi útulně
zařízené.
Děti strávily velmi příjemné odpoledne
a vracely se domů s pocitem, že udělaly
opravdu dobrou věc.
Mgr. Jitka Jírová

17. listopad 2016 –
Tajný výlet důchodců
Novopacka
Zas jsme jeli na výlet, nebylo to daleko,
byli jsme tam hned.
Všechno tajné bylo, ani slunce nesvítilo zato punče sklenička a Krakonošova mlha
na víčka
náladu nám nezkazila
a naši cestu zpříjemnila.
Protože u „Tichánků“ v hospodě
bylo všechno v pohodě.
Oběd, pivo, kafíčka,
s harmonikou písnička.
Domů se nám nechtělo,
však krásných dojmů
v srdíčkách nám zůstalo.
Za ten nápad děkuje každý z nás.
A příště pojedeme zas!
Přijeli jsme zas
v ten předvánoční čas.
Krásy není nikdy dost, pro oči,
pro radost.
Díky za ty chvíle,
bylo to tu hezké a milé.
My přejem pěkné svátky taky,
všichni důchodci z Paky.

Anežka Urbanová
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Otevřená kresba s Lenkou Tauchmanovou, aneb Pohlazení duše

Víte, co je to automatická kresba a k
čemu může být dobrá? Potřebujete se
uvolnit, pohladit a zharmonizovat si
duši a pořešit si problémy? K tomu všemu je otevřená kresba velmi vhodným
prostředkem. V sobotu 3. prosince se v
chaloupce místní knihovny konalo první
staropacké setkání s Lenkou Tauchmanovou, která se nejen této meditačně-léčebné technice věnuje řadu let.
Bylo to úžasné setkání i duchovní zážitek, jako ostatně vždy při jejích akcích.

A nevadí, že si myslíte, že neumíte kreslit, nakonec zjistíte, že jsme všichni výtvarně nadaní, jen o tom nevíme. Lenka
Tauchmanová je úžasný člověk s velkým
přehledem, životním nadhledem a duchovním nábojem. Každý si může při
otevřené kresbě s ní uvědomit, kde má
nějaký blok, a hlavně dostane návod, jak
se s ním dobře vypořádat. Je to vždy setkání s dalšími milými lidmi a úžasné je,
že ačkoli se třeba při kresbě vidí poprvé,
odcházejí jako dobří známí.

Lenka vede celou řadu různých kurzů,
za svou praxi získala mnoho osvědčení a
certifikátů, obracejí se na ni lidé o radu
a pomoc v těžkých životních obdobích.
Má svou poradnu v Liberci (oázanatura.
cz), ale vede kurzy i v Praze a mnoha dalších městech.
A jaké další akce s Lenkou v knihovně ve
Staré Pace se připravují? Dobrou zprávou
pro Staropačáky je, že od února 2017 se
bude konat pro zájemce kurz otevřené
kresby, dále poradenství pro zájemce
a také malování maminek s dětmi, a to
vždy v pondělí od 15,00 hod. až do večerních hodin. Lenka Tauchmanová nabízí
také otevřenou kresbu jako metodu podpory a léčby vztahů v rodinách, nabízí i
masážní metodu pro děti ve školkách a
školách a také rychlé odborné poradenství přímo na tel. čísle 603537935.
Zájemci o jakoukoli výše zmíněnou aktivitu se mohou přihlásit na stránkách
oazanatura@seznam.cz,kde se dozví více
o všech programech. Část peněz z únorového malování s Lenkou Tauchmanovou bude věnována nadaci Dobrý anděl,
Kapka naděje nebo na jiné fajn účely,
podle přání účastníků.
Přijďte si pohladit a naladit duši, jste srdečně zváni! S láskou se na vás těší Lenka
Tauchmanová a s přáním všeho dobrého.
Iva Hykyšová

DEN SENIORŮ KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE
Oslava svátku

V pátek 30. září 2016 za krásného podzimního počasí se vydalo 81 členů
Svazu důchodců Novopacka dvěma autobusy do Hradce Králové.
Konal se tu Den seniorů Královéhradeckého kraje.
Nejdříve jsme se sešli v kině Centrál. Vyslechli jsme projevy o situaci
v oblasti péče o důchodce, práci s
nimi i přednášku lékaře, jak se můžeme starat o náš sluch.
Druhá část akce se uskutečnila na
Masarykově náměstí. Byl pro nás
připraven kulturní i doprovodný
program. Potěšily nás skladby přítomné dechovky a dále skvělá vystoupení Petry Janů, Heleny Vondráčkové a skupiny Kamélie. Přišli
mezi nás i zástupci Zdravotnické
záchranné služby Královéhradeckého kraje a Policie České republiky. Děkujeme organizátorům –
Krajské radě seniorů a Krajské radě
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Nová kniha MUDr. Vratislava Čermáka – JAMBO AFRIKA

Držím v ruce nový výtisk knihy, která spatřila světlo světa před vánočními
svátky. Ještě voní tiskařskou černí. Abychom čtenářům Podhoranu přiblížili
okolnosti vzniku této krásné publikace,
přinášíme formou rozhovoru s autorem
několik postřehů a myšlenek, které vedly
autora MUDr. Vratislava Čermáka k tomuto kroku.

R. Urban: Pracovali jsme na ní spolu víc
než rok. Co si o ní po všech těch anabázích myslíš?
Dr. Čermák: Měl jsem již před časem
představu vydat svou vlastní knihu o
Africe. Už mi nestačilo psát pro časopisy, třebaže to byly redakce typu LIDÉ a
ZEMĚ. Ale hlavně, první mustr jsme už
měli. Díky spolupráci s firmou JOMA
design před několika lety vznikla má
první kniha „Vietnamská oddysea“. Jenže tohle bylo něco trochu
jiného. Afrikou jsem těžce postižen. Prostě srdeční záležitost...
Mám veliké obavy o její přírodu,
docela bolavě vnímám, jak všechno krásné, dávné a vzácné nenávratně mizí.
R. U.: Toho jsme se ale přece při
tvorbě knihy drželi!
Dr. Čermák: Ale ano. Jde o memento. Ukázat, kam a jak tragicky
se vývoj africké přírody ubírá, ale
také ukázat to nejkrásnější, co ještě původní africká příroda nabízí.
Možná už za deset dvacet let nic

z toho nebude. Zůstanou jen rozptýlené
trofeje po celém zbytku světa, preparované gazelí hlavy, kůže lvů a gepardů, sloní
oháňky, vyřezávané kly, ale bez návaznosti.
R. U.: Existuje z toho cesta?
Dr. Čermák: Nevím. Ve světě působí
mnoho organizací, které se snaží mírnit dopady lokálních afrických válek,
lobbystického vlivu lovců, pašeráků,
pytláků, stavařů, obchodníků, velkých
farmářů. Mocným nepřítelem
ochránců africké přírody je korupce prakticky na všech úrovních
afrických států. Počínaje správou
chráněných území, až po nejvyšší
politické struktury.
R. U.: Čína dala nedávno najevo
záměr zakázat obchod se slonovinou.
Dr. Čermák: Vím. Ale to jsou jenom proklamace. V zemi, kde má
zpracování slonoviny staletou tradici a kam se slonovina dostává
nelegální cestou, to povede jenom
k ještě většímu a organizovanějšímu černému trhu a k růstu už dnes
astronomické ceny slonoviny.
R. U.: Občas se dočtu, kolik a kde
bylo oficiálně spáleno zabavených
sloních klů.
Dr. Čermák: Víš, tyhle akce já nemám
rád. Je to divadýlko pro mezinárodní veřejnost, chlácholení, že se cosi pro
záchranu slonů děje. Ale jednak ti sloni
již byli zabiti, život jim to nevrátí a navíc mezinárodní veřejnost o jejich vybíjení ví. Většinou jsou spalovány zásoby
ze státních skladů, neboť je obtížné je
střežit. Proto se připraví tohle divadlo,

sezvou se novináři, hosté, ale především
je to kouřová clona pro mnoho státních
papalášů, kteří jsou v pašování namočení
až po uši! Ročně je v Africe upytlačeno
víc než třicet tisíc slonů, to je šedesát tisíc
klů! Drtivá většina z nich končí v kontejnerech mířících do Asie.
Deklarovány jako plastový odpad, pod
pytli s cementem, pod nábytkem...
R. U.: Takže nějaká taková forma osvěty
podle tebe nemá význam?
Dr. Čermák: Nemá. Veřejnost není třeba burcovat. Důležité je v mezinárodním
měřítku vytvářet legislativní rámec pro
totální zákaz obchodu s přírodními produkty a nalézt páky k tomu tyto normy
dodržovat. Ale hlavně chránit ohrožené
druhy jako slony, nosorožce, velké šelmy
všude tam, kde se ještě vyskytují. Tam
jsou největší slabiny. Ochránci jsou často
nedostatečně vyzbrojeni, mají špatnou
výbavu, staré boty, uniformy, prošlé střelivo, chybí auta, vysílačky. Proti nim stojí
dokonale vybavení a skvěle organizovaní
pytláci, kteří disponují moderní komunikační technikou a třeba i vrtulníky. S
pomocí stopaře vybaveného GPS je vrtulník naveden na cíl, zvěř je zabita ještě
ze vzduchu, motorovou pilou pytláci odříznou kly nebo nosorožčí roh a vzápětí
mizí. Tak byl například uloven jeden nosorožec v kráteru Ngorongoro.
Veřejné pálení klů už je jenom následek
zabíjení. Řešit je třeba příčiny a chránit v
džungli a savanách.
R. U.: Ještě zpátky ke knize. Pro mě to
byla veliká zkušenost a krásná práce.
Sice nás trochu tlačil čas, abychom vše
stihli do Vánoc, ale všechno klaplo od
koncepce, přes grafickou úpravu, korektury až po tiskárnu na jedničku. Ohlasy
jsou vesměs pozitivní.
Dr.Čermák: Já to celé vnímal asi trošku
z jiného úhlu. Předně jsem chtěl knihu
především fotografickou. Provést výběr
z mnoha tisíc záběrů bylo
těžké. Navíc některé z nich
mám spojené s určitým
zážitkem, takže na mě působí jinak, než na nezaujatého diváka. V tom jsem
ti vděčný za pomoc při
výběru. Díky za to krásné
trápení!
I já děkuji za čtenáře Podhoranu za tvoje povídání.
Návštěvníci knihovny si
mohou knihu prohlédnout
či vypůjčit ve staropacké
knihovně. Richard Urban
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SPORT
SENIOŘI – I v důchodovém věku rádi sportujeme a soutěžíme
Jednou ze zájmových oblastí činnosti naší regionální Novopacké organizace SDČR, sdružující seniorky a seniory Staropacka a Novopacka, je i sportovní činnost, které se s vědomím a
přesvědčením o prospěšnosti a důležitosti pohybu někteří dosud dost aktivně a někteří alespoň v míře odpovídající jejich
zdravotnímu stavu a fyzickým možnostem a schopnostem věnujeme a i v pokročilejším věku ještě rádi a s chutí porovnáváme své síly a zdatnost při seniorských sportovních kláních.
V soutěžích již čtyř proběhlých ročníků zimních KSHS (Krajských sportovních her seniorů), pořádaných aktivně právě naší
organizací zde v Nové Pace i v soutěžích letních KSHS, jež v
minulých 3 letech proběhly ve Skřivanech a letos v Borohrádku
v pořadatelství tamních organizací, jsme získali již celou řadu
úspěchů v podobě vítězných i následných medailových umístění v mnohých soutěžních disciplínách.
8. 11. 2015 jsme se poprvé zúčastnili rovněž v rámci KSHS po-

řádaných plaveckých závodů vypisovaných v pěti soutěžních
disciplínách (50 a 100 m volný způsob, 50 a 100 m prsa a 50
m znak) ve třech věkových kategoriích (do 70 let, 70-80 let a
nad 80 let) a konaných v krytém 50 m bazénu v Hradci Králové. Pouze v početně skromné výpravě 2 mužů (J. Antoš, V.
Novák) jsme si počínali zdatně a hned velmi úspěšně 5 předními umístěními se ziskem 3 zlatých, 1 stříbrné a 1 bronzové
medaile. Ani v letošním 3. ročníku závodů, které proběhly 5.
11. opět v Hradci Králové s celkovou účastí cca 35 až 40 soutěžících, jsme se mezi nimi ani tentokrát v již čtyřčlenné sestavě
ve složení Marie Suchardová, Mgr. Milan Pospíšil, Jiří Antoš a
Vladimír Novák rozhodně neztratili, naopak i přesto, že jsme
všichni plavali v nejmladší a tedy i nejsilněji početně i výkonostně obsazené věkové kategorii do 70 let, jsme oproti loňsku
počet předních umístění zdvojnásobili a medailí získali celkem
10 (4 zlaté, 4 stříbrné a 2 bronzové).

Na prvním snímku naše mužská část výpravy soupeří v disciplíně 50 m prsa (vlevo V. Novák, vpravo Mgr. M. Pospíšil a v krajní dráze J.
Antoš), na druhém snímku v celkově nejpočetněji obsazené disciplíně na stejné trati v závodě žen a navíc částečně zdravotně indisponovaná
statečně bojuje M. Suchardová.

Naše medailové úspěchy:
50 m prsa
1. Milan Pospíšil Mgr.
100 m prsa
2. Milan Pospíšil Mgr.
50 m v.zp
1. Milan Pospíšil Mgr.
100 m v.zp.
1. Vladimír Novák
50 m znak
1. Vladimír Novák

čas 0:56,10;
čas 2:08,10;
čas 0:47,44;
čas 2:10,08;
čas 0:48,06;

Snímek z vyhlášení výsledků na 50 m volný způsob.		
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2. Vladimír Novák
3. Vladimír Novák
2. Vladimír Novák
2. Milan Pospíšil Mgr.
3. Milan Pospíšil Mgr.

čas 1:00,47
čas 2:15,09
čas 0:49,70
čas 2:19,29
čas 1:01,97

Snímek z vyhlášení výsledků na 50 m znak.

Vladimír Novák
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Aktuality z oddílu stolního tenisu – zatím milé překvapení!
Ke konci roku 2016 bilancujeme a máme za sebou první polovinu odehraných
2016/2017. A jak si naše družstva vedou? …. zatím úspěšně.
A-mužstvo startuje jako nováček ve třetí B-mužstvo hraje v krajské soutěži 2. třílize skupiny C v této nezměněné sestavě: dy. Pro start ve vyšší soutěži došlo v týmu
Petr Dlabola, Pavel Vajgl, Lubomír Šaj- přes léto k rošádě, kdy Jiřího Krutského
ner, Pavel Kohout.
staršího nahradil stále se lepšící Tomáš
Podle aktuálních pravidel stolního te- Pánek. Nastupuje tedy v tomto složení:
nisu pro ligové soutěže stál před muž- Jan Herber, Luboš Krtička, Tomáš Pánek,
stvem před sezónou zásadní úkol v po- Martin Budina. Mužstvo katapultovaly
době změny hracích míčků na plastové. na nejvyšší pozice hlavně výborné výkoS celuloidovými míčky se hrají již pouze ny zkušených tahounů Luboše Krtičky a
krajské nebo regionální soutěže se sou- Jana Herbera, kterým zdatně sekundují
hlasem nadřízených svazů. Testováním Tomáš Pánek s Martinem Budinou.
pro nás vhodných „plasťáků“ se přes jaro Jaká příjemná změna, když se od začátku
a léto zhostili hlavně členové vedení od- nehraje o sestupové příčky. Psychika dělá
dílu Jan Herber a Pavel Vajgl.
své, hráči to vědí nejlépe.
Ale pojďme k výsledkům. Úvodní rozpa- C-mužstvo nakonec postoupilo do reky vzaly záhy za své. Adaptace na plas- gionálního přeboru 1. třídy. Jak k tomu
tové míčky zafungovala na výbornou. došlo?
„Áčko“ figuruje na fantastické čtvrté po- Po skončené minulé sezóně se umístilo
zici a nebýt úvodních dvou proher z ven- na bronzovém stupínku ve 2. třídě regikovního prostředí, mohlo být umístění onálního přeboru. Do vyšší soutěže měla
ještě lepší. Při pohledu na tabulku, v jaké právo postoupit první dvě mužstva, ale
společnosti měst se náš oddíl z malé vsi druhé mužstvo v pořadí tohoto práva
prezentuje, klobouk dolů. Výkony muž- nevyužilo. Tím se otevřela nabídka pro
stva stojí na vyrovnanosti kádru, týmo- třetího v pořadí, tedy Starou Paku, a to
vém bojovém duchu a také na domácím se jen tak neodmítá. Že to bylo velmi
prostředí, kde zatím nebylo pokořeno. správné rozhodnutí, ukazuje dosavadní
Věříme, že nedobytná „Staropacká tvrz“ průběh. Pátá příčka je toho důkazem.
bude nadále fungovat.
Původní obavy z absence Tomáše Pánka
3. liga mužů skupina C - Tabulka:
1. TJ Sokol PP H. Kr. 2 C
11
2. SKC Zruč n. S. TENNISLINE 11
3. ST EUROMASTER Kolín B 11
4. TJ Sokol Stará Paka
11
5. TJ Jiskra Holice
11
6. TJ Tesla Pardubice
11
7. TJ Sokol Chrudim
11
8. TJ Bižuterie Jablonec nad N. 11
9. Loko Depo Liberec
11
10. TTC Kostelec nad Orlicí
11
11. TJ Lokomotiva Pardubice
11
12. DTJ - Slavia Hr. Králové C
11

9 1 1
8 1 2
8 0 3
7 1 3
7 1 3
6 1 4
5 1 5
4 2 5
2 3 6
2 0 9
1 1 9
1 0 10

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

104:45
100:66
100:77
93:70
91:63
87:77
82:86
81:89
81:97
51:103
51:103
59:104

30
28
27
26
26
24
22
21
18
15
14
13

Krajská soutěž 2. třídy, sk. A - Tabulka:
1. Sokol Stěžery B
12
2. Sokol Stará Paka B
11
3. TJ Nová Paka B
11
4. KPST Hradec Králové
12
5. DTJ-Slavia Hradec Králové F 13
6. Tatran Hostinné C
11
7. TTC KB Vrchlabí B
11
8. Sokol PP Hradec Králové 2 F 11
9. Jiskra Nový Bydžov B
11
10. Sokol Chlumec n.C.
11
11. TJ Jičín B
11
12. Sokol Nemyčeves B
11

8 2
7 2
6 2
6 1
5 2
6 1
5 2
5 1
3 3
3 2
2 2
2 0

2
2
3
5
6
4
4
5
5
6
7
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

110:80
104:66
98:83
96:89
104:103
89:82
89:70
72:89
83:92
69:90
72:98
57:101

30
27
25
25
25
24
23
22
20
19
17
15

0
0
2
4
5
5
6
7
7
8
9
9

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

150:48
149:49
129:69
97:101
95:103
107:91
86:112
96:102
79:119
66:132
65:133
69:129

32
32
29
25
23
23
19
19
18
16
14
14

Regionální přebor muži 1. třída – Tabulka:
1. TJ Lázně Bělohrad A
11 10
2. TJ Jiskra Hořice B
11 10
3. TJ Jiskra Hořice A
11
9
4. TJ Sokol Libáň A
11
7
5. TJ Sokol Stará Paka C
11
6
6. TJ Nová Paka C
11
6
7. TJ Sokol Radim A
11
3
8. TJ Jičín C
11
4
9. SK Miletín A
11
3
10. TJ Sokol Kopidlno A
11
2
11. TJ Sokol Chomutice A
11
1
12. TJ Sokol Lány A
11
1

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

mistrovských utkání v soutěžní sezóně
jsou rychle zapomenuty. Lídrem se stal
Ondřej Kamler s Jiřím Krutským starším. Solidní výkony předvádí Pavel Vávra i Jiří Krutský ml.
Často nasazovaný dorostenec Jan Handschug se teprve rozkoukává a zatím bodově nepřispívá, ale oceňujeme jeho
bojovnost a trpělivost. Až načerpá zkušenosti, dostaví se i výsledky.
Občasná výpomoc - doplnění kádru o
hráče z „Déčka“ - je příkladná a výsledkově také podpořila současný stav.
D-mužstvo je na čtvrté pozici regionálního přeboru 4. A třídy a tím jen potvrzuje stabilní výkonost z minulé sezóny.
Předností je vyrovnanost kádru.
Tým výsledkově táhnou body Ladislava Hrušky a Jiřího Knapa s nestárnoucí
Martou Rosenbergovou. Spolehlivé výkony přidávají Pavel Kuřík a Martin Havelka. Zdravotní stav zatím nedovoluje
start Františku Lhotovi.
Výsledky, tabulky a další informace najdete na webu: http://stis.ping-pong.cz
nebo v Jičínském deníku.
Pinku zdar a pevné zdraví v roce 2017!
Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola

Dorostenci zatím figurují v lepší polovině z 18 družstev,
takže můžou být spokojeni. Tým se opírá hlavně o stabilní
výkony Jana Handschuga, který již zaskakuje v kategorii dospělých.
Doplňují ho bratři Jan a Václav Bajerovi.
Regionální přebor 4. A třídy mužů - Tabulka:
1. TJ Sokol Úbislavice B
20 17 1
2. TJ Sokol Popovice B
19 17 0
3. TJ Nová Paka D
19 17 0
4. TJ Sokol Stará Paka D
19 10 4
5. TJ Sokol Roškopov A
19 10 1
6. TJ Sokol Železnice D
19 10 0
7. TJ Sokol Radim B
19
8 2
8. TJ Sokol Nemyčeves E
19
5 2
9. SK Miletín C
19
3 0
10. TJ Lázně Bělohrad F
19
2 0
11. TJ Jiskra Hořice D
19
1 0
Regionální přebor dorostenci – Tabulka:
1. TJ Sokol Chomutice
10 10
2. TJ Sokol Kopidlno
10
9
3. TJ Jičín A
10
9
4. TJ Jiskra Hořice
10
9
5. TJ Sokol Radim
10
9
6. TJ Sokol Stará Paka
11
8
7. SK Miletín A
10
6
8. TJ Sokol Libáň
11
5
9. SK Miletín B
10
5
10. TJ Jičín B
10
5
11. TJ Sokol Popovice
10
4
12. TJ Lázně Bělohrad
9
4
13. TJ Sokol Úbislavice
10
3
14. TJ Butoves
11
2
15. TJ Sokol Nemyčeves
11
2
16. TJ Sokol Železnice
11
1
17. TJ Sokol Valdice
9
1
18. TJ Třešňový květ Žlunice
11
0

2
2
2
5
8
9
9
12
16
17
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

259:101
238:104
249:93
198:144
180:162
201:141
187:155
141:201
95:247
77:265
65:277

55
53
53
43
40
39
37
31
25
23
21

0 0
0 1
0 1
0 1
0 1
0 3
0 4
0 6
0 5
0 5
0 6
0 5
0 7
0 9
0 9
0 10
0 8
0 11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

45:5
44:6
44:6
43:7
39:11
34:21
28:22
30:25
30:20
28:22
19:31
20:25
18:32
16:39
10:45
7:48
5:40
0:55

30
28
28
28
28
27
22
21
20
20
18
17
16
15
15
13
11
1
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Letní dílny Roškopov již pošestnácté!
Letos poprvé bychom rádi v rámci Letních dílen uskutečnili i výjimečný site-specific projekt s pracovním
názvem „HOSPODA“, při kterém by členové divadla
DNO, hradeckého divadla Drak i brněnského divadla Husa na provázku během několika představení
v místní hospodě oživili vybrané události z historie
naší vesnice/obce. Pokud tedy máte historku z dějin
obce, která by v tomto projektu neměla chybět, dejte
nám vědět, rádi ji do představení zakomponujeme!
Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová

Tradiční roškopovský „Vánoční vejšlap“
Dne 27. 12. uspořádaly roškopovský Sokol, AVZO a SDH již tradiční vánoční „vejšlap“ s tajným cílem. V nepříliš přívětivém počasí se sešlo kolem 40 nadšenců, kteří se
nejprve vlakem vypravili do Borovnice, aby se pak nechali vést necelých 10 kilometrů
do brusnické hospůdky Na kopečku. Už po cestě jsme využili příležitost k povídání se
sousedy, vždyť kromě potřebného pohybu po vánočních svátcích je tento výlet hlavně
o setkávání. I v hospůdce pak bylo stále o čem povídat!
Za AVZO Roškopov Zdeněk Kadavý

10. ročník Silvestrovského turnaje v Roškopově

31. prosince 2016 byl tělovýchovnou jednotou Sokol Roškopov uskutečněn již desátý ročník Silvestrovského turnaje. V tomto rámci byl také uspořádán 6. ledna
2017 Tříkrálový turnaj dětí. Zde jsou výsledky obou turnajů:
7. místo: Kateřina Krejčová
Dvouhra chlapci:
8. místo: Miroslava Krejčová
1. místo: Petr Krejčí nejml.
9. místo: Hana Krejčová
2. místo: Matěj Kříž
10. místo: Terezka Zuzánková
3. místo: Václav Krejčí
Čtyřhra muži:
4. místo: Jakub Krejčí Beránek
1. místo: Jiří Vít – Josef Krejčí st.
Dvouhra děvčata:
2. místo: Jaromír Šafář –
1. místo: Eliška Křížová
		
Ondřej Zuzánek
2. místo: Klárka Sochorová
3. místo: Jiří Stuchlík - Luděk Sochor
3. místo: Terezka Zuzánková
4. místo: Petr Krejčí ml.
Čtyřhra dětí:
		
- Petr Krejčí nejml.
1. místo: Matěj Kříž - Petr Krejčí nejml.
2. - 4. místo: Eliška Křížová - Jakub Krej- Poděkování patří panu trenérovi Josefu
Krejčímu, který se s velkou trpělivostí
čí Beránek
dětem (a nejen jim) při výuce stolního
Klárka Sochorová – Majda Sochorová
tenisu pravidelně věnuje!
Terezka Zuzánková – Václav Krejčí
Ing. Petr Krejčí,
Dvouhra muži:
předseda TJ Sokol Roškopov
1. místo: Petr Krejčí ml.
2. místo: Petr Krejčí st.
3. místo: Josef Krejčí st.
4. místo: Jiří Stuchlík
5. místo: Jaromír Šafář
6. místo: Luděk Sochor
7. místo: Ondřej Zuzánek
8. místo: Luboš Řehák
9. místo: Milan Poštejnský
10. místo: Pavel Rajm
Dvouhra ženy:
1. místo: Adéla Krejčová
2. místo: Andrea Zuzánková
3. místo Dana Vítová
4. místo: Helena Hlavatá
5. místo: Daniela Vítová
6. místo: Petra Krejčová

Mikulášská besídka
pro děti
v Roškopově
V pondělí 6. 12. se v roškopovském
kulturním domě konala Mikulášská
besídka pro děti, kterou uspořádaly
místní organizace: Sokol, AVZO, SDH
a OPEN ART, z.s.
Předvánoční čas byl odedávna nejtajemnějším obdobím roku, opředeným
starými pohanskými zvyky a pověrami.
Z těchto starých obyčejů dnes známe už
jen zlomek...
A proto jsme chtěli dětem připomenout, jak to vypadalo v adventním čase
za dob našich prababiček, kdy místo
nahlížení do výkladních skříní nahlíželi lidé do studánek, aby tam spatřili
svou budoucnost, kdy místo televizních
obrazovek pozorovali dění v přírodě,
aby se dozvěděli, jaká bude v příštím
roce úroda, kdy děti netrpělivě, ale i
se strachem, vyhlížely z oken adventní
strašidla.
V divadelním představení „Vánoce za
časů našich prababiček“ nám divadelní
spolek Studio dell´ arte ukázal, jak nahlédnout do své budoucnosti při odlévání vosku či házení pantoflem, co dělat, když vás navštíví Barbory se svým
„mulise, mulise, mulise“ nebo Lucie
s velkými zobáky.
Po odchodu dávných strašidel nastal
v představení čas vánoční, kdy herečky s dětmi postavily Betlém z loutek,
zazpívaly koledy a vzpomněly na další
krásné štědrovečerní zvyky.
Představení děti uvedlo do té správné
nálady na příchod Mikuláše a jeho družiny. Každé dítě bylo po zásluze odměněno a ani letos čerti nikoho do pekla
neodnesli!
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