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Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok 2017
Zastupitelstvo obce si odsouhlasilo Plán
činnosti obce Stará Paka pro rok 2017 a
ten byl hlavním podkladem pro náplň
práce zastupitelstva a vedení obce pro
tento rok.
Zastupitelstvo obce odsouhlasilo na
14. zasedání plán činnosti pro rok 2017 a
tím se řídilo v oblasti rekonstrukcí a investic do obecního majetku.
Již v roce 2016 byla fyzicky dokončena
stavba „Rozšíření kanalizace pod Hřebčínem ve Staré Pace“ v ulici Revoluční ve
Staré Pace. Naší obci tedy zbývalo dílo za
celkovou částku 5 799 560,-Kč zkolaudovat a to se k 25. červenci 2017 povedlo.
Na splaškovou kanalizaci jsme obdrželi
dotaci ve výši 1 239 670,-Kč od Královehradeckého kraje.
V návaznosti na hotovou kanalizaci
bylo vhodné vyměnit dlažbu chodníku v ulici Revoluční v úseku od bytovky č.p. 430 naproti fotbalovému hřišti
až po odbočku k provozovně firmy QS
v ulici Podlevínské. S menším zpožděním se rekonstruovaný chodník podařilo převzít od firmy Nadoz za částku
833 367,-Kč včetně DPH a věříme, že
bude sloužit chodcům ve větší míře než
doposud. Součástí tohoto díla bylo přesunutí autobusové čekárny tak, že nebude „zastrčená“ a bude do ní lépe vidět z
hlavní silnice (např. i kvůli vandalům).
Důležité ale je, že ona čekárna již nestojí
na soukromém pozemku jako doposud.
Další investiční akcí naší obce bylo vybudování tzv. varovného systému pod
názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného

a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obec Stará Paka. Tento
záměr obce byl průběžně zpracováván
se smluvním partnerem firmou ARR –
agentura regionálního rozvoje s.r.o. Liberec směřujíc k podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí České
republiky v rámci Operačního programu
životního prostředí - „omezování rizik
povodní“. S žádostí jsme byli úspěšní, a
tak jsme s připravenou projektovou dokumentací vypsali řízení k výběru zhotovitelů jednotlivých částí varovného systému. Ve výběrovém řízení zhotovitele
na vybudování varovného a výstražného

systému, sestávajícího z bezdrátového
rozhlasu ve všech místních částech obce
a dále z 2 ks hladinoměrů a 2 ks srážkoměrů, podala nejvýhodnější nabídku

firma TEWIKO systems, s.r.o. Liberec
s celkovou částkou 3 459 384,- Kč včetně DPH. V jednoduchém poptávkovém
řízení na zhotovitele digitálního povodňového plánu zvítězila s nejvýhodnější nabídkou firma VOP Dolní Bousov,
s.r.o. s částkou 187 550,-Kč včetně DPH.
Celková částka projektu, včetně administrátorských prací firmy ARR, byla
3 798 183,95-Kč a obec Stará Paka
obdržela na realizaci dotaci ve výši
2 658 728,76-Kč, což je 70% celkové částky.
Po uvolnění jednopokojového bytu 1+
kk v bytovém domě č.p. 183 v ulici Revoluční jsme byli nuceni přikročit k jeho
celkové rekonstrukci za celkovou částku
216 907,-Kč včetně DPH. Rekonstrukci
provedla firma Milan Pánek. Tento byt
je v současné době nevyužívaný a obci
slouží jako krizový. V případě nouze staropackých občanů a při mimořádných
situacích bude dočasně využíván.
Obec také započala realizovat záměr
„Přístavby hasičské zbrojnice“, respektive přístavby k budově Obecního úřadu.
Již v roce 2016 byla odsouhlasena zastupiteli smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s firmou Jaroslav
Štrop, ale vzhledem ke změně dispozic
a s vědomím o budoucím uvolnění prostor pronajatých Českou poštou byl rozsah projektových prací navýšen, upraven
Dodatkem č. 1 ke smlouvě s panem Štropem s tím, že projektová dokumentace
bude odevzdána obci do 30. 4. 2017 za
celkovou částku 140 000,-Kč. Tento termín však nebyl firmou dodržen. PD byla
po několika urgencích panem Štropem
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odevzdána až 1. 9. 2017. Přistoupili jsme
tak ke smluvní pokutě ve výši 8000,-Kč.
Nicméně tato částka ani zdaleka nevykryje cca půlroční zpoždění celé akce.
Ke dni 10. 11. 2017 bylo vydáno stavební
povolení a v současné době probíhá lhůta pro podání nabídek do výběrového
řízení na zhotovitele stavby. Výběrová
komise následně doporučí Zastupitelstvu obce schválit smlouvu o dílo s firmou, která podá nejvýhodnější nabídku.
Součástí přístavby bude sociální zázemí
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů
Stará Paka a také kulturní a společenská
místnost o rozměrech 16 x 11 metrů určená k budoucímu využití pro společenské, kulturní a třeba i sportovní akce.
V průběhu podzimu byla realizována
výstavba dětského hřiště s herními prvky a zelení v ulici Jaromíra Brože firmou
Hřiště hrou s.r.o. za celkovou částku
1 151 823,-Kč včetně DPH. Na výstavbu
hřiště jsme vyinkasovali dotaci ve výši
400 000,-Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj. Pro vyplnění prostoru a rozšíření
možností volnočasových aktivit bylo zastupiteli rozhodnuto o výstavbě workoutového a parkourového hřiště pro mládež
(14 +) a samozřejmě i pro dospělé sportovce. Venkovní posilovna je realizována
firmou Enuma Elis s.r.o., bohužel nepříznivé počasí nám neumožnilo položit tartanovou dopadovou plochu. Dodatkem
ke smlouvě o dílo byl prodloužen termín
dokončení na jarní měsíce. Obec za posilovnu vydá částku 820 501,-Kč včetně
DPH. Na hřišti ještě uvažujeme o instalaci nerezových strojů orbitreku a steperu
tak, aby rodiče hrajících si dětí na hřišti
mohli využít čas pro zdravý pohyb a zároveň měli své děti na očích. Okolí hřiště bude ještě upraveno zeminou a oseto
travním semenem.
Obec věnuje velký důraz na vytváření
lepších podmínek ke sportovním a volnočasovým aktivitám. Důkazem toho je i
dokončená výměna povrchu tenisového
kurtu na „Sokoláku“ ve Staré Pace. Dosavadní antuku nahradil bezúdržbový
koberec umělé trávy prosypaný křemičitým pískem. Výměnu realizovala firma Stavosport s. r. o. z Fryštáku, která
podala nejvýhodnější nabídku v poptávkovém řízení ve výši 699 876,-Kč včetně
DPH. Věříme, že bezúdržbovost přiláká
více tenistů a rodičů s dětmi k „bílému“
sportu.
V minulém roce jsme také nad rámec
běžných oprav propadlých nezpevněných cest zpevnili kvalitně kamenivem
dvě komunikace. Jednou z nic je odbočka z ulice U Splavu ve Staré Pace k č.p. 74
a druhá cesta je v Ústí „k Zákouckým“.
Asfaltovým nástřikem byly také opraveny asfaltbetonové povrchy v ulicích Jaromíra Brože a U Splavu ve Staré Pace.
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Vzhledem k velmi deštivému podzimu
nebylo možno opravit lesní cesty v Karlově z důvodů rozmáčení povrchů. Zemní technika by udělala více škody než
užitku, takže práce byly přesunuty do
jarních měsíců roku 2018.
Nerealizoval se záměr obce v podobě
rozšíření komunikace ulice Komenského
z důvodu nezajištění stavebního povolení na tuto akci. O této skutečnosti byla
veřejnost podrobně informována dle
zákona o obcích již v průběhu podzimu
2017 prostřednictvím obecního čtvrtletníku Podhoran.
Obec také požádalo Ministerstvo zemědělství o dotaci na dokončení opravy hřbitovní zdi u kostela sv. Vavřince ve Staré Pace. S žádostí jsme byli
úspěšní a obdrželi příslib dotace ve
výši 700 000,-Kč. Na zhotovitele bylo
vypsáno poptávkové řízení, kde nejvýhodnější nabídku podala firma Kamenictví Kynčl za celkovou částku
2 790 301,-Kč včetně DPH. Dílo bude
předáno do 31. 8. 2018.
Další památkou, která prošla celkovou
rekonstrukcí, je památník padlým v 1.
světové válce v Ústí u Staré Paky. Dílo
provedla firma pana Martina Skaly za
částku 148 600,-Kč. Pomník důstojně
připomíná občany, kteří padli za naši
vlast, a založení samostatné Československé republiky v roce 1918 a letos si
připomeneme již 100. výročí tohoto
významného data. U nového pomníku
ještě zbývá upravit okolí včetně opravy
technikou poničené cesty ke kulturnímu
domu. Práce proběhnou na jaře.
Také letos pořádala obec ve spolupráci se základní školou a zapsaným spolkem Open Art Roškopov již třetí ročník
„Staropackého divadelního července“, v
němž byla uspořádána 4 divadelní představení pro děti. Všechna se vydařila a
účast dětí oproti předchozímu ročníku
opět 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 počtvrté jsme v centru
obce slavnostně rozsvěceli vánoční stromek. Akce je nejlepší co do účasti veřejnosti a vydařila se také. Poděkování si
zaslouží pořadatelé, účinkující děti, pedagogové, skupina H-kvintet z Trutnova,
SŠGS Nová Paka a SDH Stará Paka. Vánoční stromky se slavnostně rozsvěcejí
také v místních částech Brdě, Krsmoli a
Roškopově.
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 veřej-
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nost. Grantovým programem podporuje
obec v činnosti právě tyto organizace a
spolky. V letošním roce byla z rozpočtu
obce na jejich aktivity poskytnuta částka
427 000,- Kč, což je o celých 90 000,- Kč
více než v roce předešlém.
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 přivítali 13
spoluobčánků. V předvánočním čase pořádáme setkání se seniory v zasedací síni
OÚ ve Staré Pace a v KD Brdo. V tomto
roce byly starostou obce oddány tři páry,
jeden pár v přírodním prostředí soukromé zahrady.
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 2 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 1 028 427,- Kč a ZŠ 2 123 084,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,
které 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 2016, dílčí přezkum hospodaření za rok 2017 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,
Nypl a Grafek. Prováděli také práce dle
podnětů občanů. Svoji práci odvádějí
spolehlivě a kvalitně.
Zastupitelstvo obce se sešlo na 5 veřejných zasedáních, aby řešilo všechny záležitosti nutné k realizaci plánu činnosti
ke spokojenosti občanů. Starosta a místostarostka plnili úkoly zadané zastupi-
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telstvem, 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 kon-

trolní a komise sociálně-kulturní a sportovní, se scházely dle jejich plánů činností a vzniklých potřeb. Rok 2017 byl také
rokem vysokých investic a byl úspěšný i z
hlediska výše obdržených dotací.
Na závěr bych touto cestou rád poděko-

val všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na bezproblémovém chodu
obce a obecního úřadu v roce 2017.
Všem občanům bych chtěl popřát mnoho zdraví a spokojený život v naší obci.
Josef Dlabola - starosta
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Hannig Petr Mgr.
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X
X
X
X
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X
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X
X
X
X
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X
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Volební účast v 1. kole 63,80%, ve druhém kole 67,63%.

Prezidentem se po sečtení všech hlasů
v celé ČR pro další pětileté období stává
Ing. Miloš Zeman

KULTURNÍ AKCE V PROSINCI
Pravidelně každý rok probíhá ve Staré
Pace i v okolních přidružených obcích
mnoho předvánočních akcí. V Ústí se
25. 11. sešly ženy i děti v kulturním domě,
aby si zde pod odborným dohledem Jany
Dočekalové vytvořily výzdobu domů.
Někdo vyráběl adventní věnce, jiní se zaměřili na svícny či ozdobné misky. Práce
nám šla skvěle od ruky a všichni (bylo
nás přes 40 !) si domů odnesli krásné výtvory. Poděkování patří všem, co přišli, a
hlavně organizátorům za to, že napekli
koláče, štrůdl, cukroví a další dobroty a
také vzorně dbali o pitný režim. A kulturák byl příjemně vytopený, proto nám šla
tak práce od ruky (díky Petře).
Další týden byl již první adventní. V roce
2017 totiž první advent připadl na první
neděli v prosinci. Proto veškeré snažení
bylo směrováno na pátek 1. prosince, na
slavnostní rozsvěcení stromečku.
Již dlouho před tímto datem se žáci školy
pod vedením svých učitelů připravovali
nejen na kulturní vystoupení u stromečku, ale vyráběli také spoustu krásných
vánočních předmětů, které se pak na
trhu prodávaly. Všechno propuklo před
17. hodinou, kdy do areálu školního
dvora začali přicházet návštěvníci. Každé dítě dostalo u vchodu malý dárek –
svítící náramek. Své zboží zde nabízeli
studenti SŠGS z Nové Paky, staropačtí
hasiči nahřáli pánve a konvice na své vyhlášené bramboráky i grog. Úderem 17.
hodiny všechny návštěvníky přivítal na
pódiu starosta obce Josef Dlabola a hned
ho následovala vystoupení dětí s malým a velkým sborem pod vedením Soni
Stuchlíkové a Jitky Krausové. Po krás-

ném vystoupení dětí následoval program 18. prosince připravili pro všechny miH-kvintetu z Trutnova (vokální kvintet, lovníky hudby a zpěvu koncert smíšenékterý zazpíval evergreeny, koledy a vá- ho pěveckého sboru HLAS z Nové Paky.
noční písně v originálních úpravách ka- Zpěváci pod vedením Aleny Lelkové a
pelníka Jana Haase). Všichni již netrpě- za klavírního doprovodu Kláry Zahradlivě očekávali ten nejdůležitější okamžik níkové zazpívali známé vánoční písně a
celého večera – rozsvícení vánočního
koledy. Koncert sboru doplnila děvčata z
stromu a zahájení adventu.
Doufám, že jsme právě touto akcí přispě- TRIA FLAUTISSIMO (Kateřina Svoboli k navození vánoční atmosféry. Děkuje- dová, Magdaléna Pospíšilová a Pavlína
me všem, kteří se na přípravách slavnost- Marková).
Velice mile mě překvapilo, že tentokrát
ního rozsvěcení stromečku podíleli.
A nastal čas adventní, čas nakupování, přišlo mnoho návštěvníků a kostel se
shánění, pečení, rozjímání,… Každý tuto skoro zaplnil. Hana Hylmarová
dobu prožívá jinak. Obecní úřad
pořádá pro seniory předvánoční Stará Paka zavádí Mobilní rozhlas
posezení. Velmi mě těší, že rok
od roku se zúčastňuje více občanů. Bohužel jsme limitováni
kapacitou zasedací místnosti,
ale vždy se všichni nějak porovnáme. Děti ze základní školy si
připravily se svými p. učitelkami
Zuzkou Oborníkovou a Janou
Bartošovou opět nový, originální program, který sklidil velké
ovace. Každý rok se těšíme, čím
nás zase překvapí! A vždy se
velice bavíme. Nejprve děti vystoupily před seniory na Brdě,
další den se konalo posezení ve
Staré Pace. Troufám si tvrdit, že
se všichni návštěvníci příjemně
bavili nad vínem, cukrovím a
kávou, společně jsme si zazpívali a každý si odnesl jako malý
dárek kalendář. Tak zase za rok.
Týden nato jsme na pondělí
Vážení občané,

zavádíme u nás moderní službu – Mobilní rozhlas, díky které budete vždy včas informováni.

Zaregistrujte se a následně budete ZDARMA dostávat zprávy o aktualitách jako jsou upozornění na výpadky vody,
elektřiny, čištění ulic, pozvánky na kulturní i sportovní události a mnoho dalšího pohodlně do Vašeho telefonu či e-mailu.
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Zvolte skupiny informací:
Krizové informace

Chataři

Dobrovolníci

Prodej v obci

Rodiny s dětmi

Senioři

Informace z úřadu
Včelaři, myslivci

Obecní akce

Pejskaři

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.

Podmínky pro občany jsou pro informaci k dispozici na https://www.mobilnirozhlas.cz/obchodni-podminky-registrace.
Odevzdáním vyplněného formuláře souhlasím s obchodními podmínkami.
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USNESENÍ z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
obce Stará Paka, konaného dne 14. 12. 2017 od 18:00 hodin v zasedací síni OÚ ve Staré Pace
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) schvaluje program 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce rozšířený o
bod Mimořádný členský příspěvek DSO
Novopacko – kompostéry a bod Zúžení rozsahu projektové dokumentace
„Úprava MK ul. Komenského a doplnění
parkovacích míst“, které budou vloženy
mezi body č. 6) a 7). Zúžený o bod č. 9)
Zpráva o činnosti obce Stará Paka za rok
2017, zúžený v bodě 12) Smlouvy o podbod písm. l/ a dále rozšířený v bodě 12)
Smlouvy o podbod písm. q/ Dodatek č. 1
k SOD – workoutové hřiště obec x Enuma Elis s.r.o., o podbod písm. r/ Dodatek
č. 1 k SOD – oprava lesní cesty Karlov
– obec x Karel Kobr, o podbod písm. s/
Dodatek č. 1 k SOD – Varovný systém
– méněpráce – obec x Tewiko systems
s.r.o., a o podbod písm. t/ smlouva o dílo
obec x Tewiko systems, s.r.o. – dodávka
a montáž 2 ks ukazatelů rychlosti. Dále
rozšířený v bodě 13) Základní škola o
podbod písm. c/ návrh rozpočtu MZŠ na
rok 2018 a podbod písm. d/ návrh střednědobého výhledu rozpočtu MZŠ na
roky 2019 - 2020. Dále rozšířený v bodě
14) Mateřská škola o podbod písm. c/ návrh rozpočtu MŠ na rok 2018 a podbod
písm. d/ návrh střednědobého výhledu
rozpočtu MŠ na roky 2019 - 2020, dále
rozšířený v bodě 17) Různé o podbod
písm. c) zpráva kontrolního výboru a
podbod písm. d) informace o volbách
prezidenta ČR.
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva obce pana
Petra Fejfara.
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení
paní Mgr. Ivona Hykyšová a Ing. Pavel
Červený.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení
z 18. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Stará Paka.
5) bere na vědomí plnění rozpočtu obce
Stará Paka k 30. 11. 2017.
6) schvaluje rozpočtové opatření č. 5 obce
Stará Paka na rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2018
7) schvaluje mimořádný členský příspěvek
DSO Novopacko ve výši 24 107,66 Kč na
spolufinancování 22 ks kompostérů.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
8) schvaluje zúžení rozsahu zamýšlené stavby a v souladu s tím zúžení PD na akci
„Stará Paka - úprava MK ul. Komenského a doplnění parkovacích míst“ ve Staré
Pace, a to od parkoviště pro cca 3 vozy
před MŠ směrem ke křižovatce s ulicí Revoluční.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
9) Zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu obce Stará Paka na rok 2018.
Schvaluje rozpočet jako schodkový v
příjmech 25 398 700,-Kč a výdajích
34 408 182,-Kč. Rozdíl ve výši 9 009 482,Kč bude dofinancován z finančních prostředků z roku 2017.
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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. 2018
10) schvaluje plán činnosti obce Stará Paka
na rok 2018.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
11) schvaluje směrnice obce Stará Paka pro
rok 2018.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně
12) revokuje bod č. 23 z 16. veřejného zasedání ze dne 27. 4. 2017.
13) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí Stará Paka a firmou Stavby Paka na provedení přestavby obecního
bytu v ulici Revoluční, č. p. 183 ve Staré
Pace. Dodatkem se z důvodů provedení
nutných víceprací zvyšuje cena za dílo na
326 652,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
14) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí
Stará Paka a firmou PROJEKTSERVIS
Jičín s.r.o. na vypracování projektové
dokumentace pro územní řízení (ÚR),
pro stavební řízení (DSP) a zadání stavby zhotoviteli (DZS) na zakázku: „Stará
Paka – chodník podél silnice II/284“ (v
úseku Stará Paka – Roškopov) za celkovou cenu 279 691,50,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
15) schvaluje smlouvu o obstarávání služeb
spojených s provozem on-line terminálu
mezi společností Sazka a.s. a obcí Stará
Paka v rámci provozování Pošta partner
Stará Paka dle smluvních podmínek.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje Dohodu o ukončení účinnosti
Hospodářské smlouvy ze dne 7. 1. 1987
mezi obcí Stará Paka a společností Česká
pošta, s.p.. Nebytové prostory pronajaté České poště, s.p. budou předány zpět
obci ke dni 31.12. 2017.
Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 12. 2017
17) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Eduard Bark na instalaci
střešního pláště v rámci havárie stávajícího střešního pláště na budově hasičské
zbrojnice č. p. 113 v Roškopově za celkovou částku ve výši 81 554,- K včetně
DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 4. 2018
18) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Požární technika KOMET
s.r.o. na rekonstrukci požárního vozu Š
706 za celkovou částku 557 704,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 3. 2018
19) schvaluje smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Stará Paka a panem Jaroslavem Drahokoupilem na umístění
stavby, přičemž obecního pozemku parc.
č. 1369/3 v k. ú. Stará Paka se týká pouze požárně nebezpečný prostor stavby.
Smlouva se uzavírá pro potřeby staveb-
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ního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a paní Bc. Hanou Haasovou o právu provést stavbu přípojek inženýrských sítí na
pozemku parc. č. 1372/1 pro novostavbu
RD na pozemku parc. č. st. 11, vše v k.
ú. Stará Paka. Smlouva se uzavírá pro
potřeby stavebního řízení dle zákona č.
183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
21) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a panem Janem Bilem o právu provést
stavbu STL plynovodního řadu na pozemku parc. č. 452/7 zajišťující zásobování zemním plynem nemovitosti na pozemku p. č. 336/10, vše v k. ú. Stará Paka.
Smlouva se uzavírá pro potřeby stavebního řízení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o
zřízení věcného břemene mezi obcí Stará
Paka a společností GasNet, s.r.o. za účelem práva zřízení, provozování a údržby
plynárenského zařízení zřízeného z akce
„STL plynovod a plynovodní přípojka,
1 OM pro RD na p. p. č. 336/10 v k. ú.
Stará Paka, číslo stavby: 9900092569“
za budoucí jednorázovou úplatu ve výši
1000,-Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
23) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
mezi společností Elektrowin a.s. a obcí
Stará Paka. Dodatkem je řešeno především označení sběrného místa na náklady provozovatele kolektivního systému.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará
Paka a firmou Nadoz s.r.o. na zhotovení
vodovodní přípojky k objektu hasičské
zbrojnice v Ústí u Staré Paky za celkovou
částku 70 521,-Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
25) schvaluje smlouvu kupní mezi paní Paulinou Janíčkovou a obcí Stará Paka na
odkoupení ideální ½ pozemku parc. č.
670/4, ostatní plocha/sportoviště a rekr.
plocha, 112 m2, v k. ú. Brdo za smluvní
cenu 8 400,-Kč.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a společností ČEZ Prodej, a.s. o zajištění
sdružených dodávek elektřiny ze sítí NN
na všechna odběrná místa obce na období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
27) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka
a společností ČEZ Prodej, a.s. o zajištění
sdružených dodávek plynu na všechna
odběrná místa obce na období od 1. 1.
2018 do 31. 12. 2018.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
28) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí Stará Paka a firmou Enuma
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Elis s.r.o. na zhotovení hřiště „Street
Workout a parkour“ s tím, že se kvůli
nepříznivým klimatickým podmínkám
nevyhovujícím pro instalaci dopadové
tartanové plochy prodlužuje termín dodání nejpozději do 31. 5. 2018.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
29) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
mezi obcí Stará Paka a firmou Karel Kobr
na zhotovení díla „Oprava lesní cesty k.
ú. Karlov u Roškopova parc. č. 204/4“ s
tím, že se kvůli nepříznivým klimatickým podmínkám nedá dílo provést v původním termínu bez navazujících škod
na majetku třetích osob, prodlužuje se
termín dokončení díla do 30. 6. 2018.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
30) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. E003/2017/18/05, uzavřenou mezi
obcí Stará Paka a firmou TEWIKO systems, s.r.o. s tím, že z důvodu změny napájení 1 ks bezdrátového hlásiče a nenainstalování solárního panelu dochází ke
vzniku méněprací a celková cena za dílo
se snižuje o 6 534,-Kč na 3 452 850,-Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
31) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a firmou Tewiko systems, s.r.o.
na na dodávku a montáž 2 ks ukazatelů
rychlosti za celkovou částku 105 355,-Kč
včetně DPH.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
32) bere na vědomí výroční zprávu ředitele
Masarykovy základní školy za školní rok
2016 - 2017.
33) schvaluje čerpání finančních prostředků
z investičního fondu MZŠ Stará Paka na
zhotovení zastřešení a oplechování zadního vstupu do ZŠ ve výši 68 100,-Kč.
Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: neprodleně
34) Zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu MZŠ Stará Paka na rok 2018.
Schvaluje rozpočet s výnosy 2 706 032,Kč a náklady 2 706 032,-Kč.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2018
35) schvaluje návrh střednědobého výhledu
rozpočtu MZŠ na roky 2019 - 2020.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2018
36) bere na vědomí hodnotící zprávu ředitelky Mateřské školy za školní rok 2016
- 2017.
37) bere na vědomí výsledek kontroly v podobě protokolu o kontrole ČŠI na dodržování právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb v Mateřské škole Stará Paka
a výsledek inspekce v podobě inspekční

zprávy ČŠI dle § 174 odst. 2 písm. b) a
c) školského zákona, ve znění pozdějších
předpisů v Mateřské škole Stará Paka.
38) Zastupitelstvo obce projednalo návrh
rozpočtu MŠ Stará Paka na rok 2018.
Schvaluje rozpočet s výnosy 1 959 600,Kč a náklady 1 959 600,- Kč.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: od 1. 1.
2018
39) schvaluje návrh střednědobého výhledu
rozpočtu MŠ Stará Paka na roky 2019 2020.
Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: od 1. 1.
2018
40) schvaluje odměny neuvolněným členům
Zastupitelstva obce Stará Paka počínaje
od 1. 1. 2018.
Zodpovídá: ZO. Termín: od 1. 1. 2018
41) bere na vědomí informaci starosty o proběhlém dílčím auditu hospodaření obce
Stará Paka za 1. pololetí roku 2017.
42) bere na vědomí informaci starosty o proběhlé kontrole ČIŽP zaměřené na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí orgánů státní
správy týkajících se funkcí lesů jako složky životního prostředí kontrolované
obce Stará Paka s výsledkem, že nebyly
zjištěny nedostatky. V rámci kontroly byl
stanoven termín opatření na odstranění
vývratů po vichřici ze dne 29. 10. 2017 do
31. 12. 2017.
43) bere na vědomí informaci starosty obce
o podaném oznámení na OO PČR Nová
Paka na neznámého pachatele ve věci
poškození pozemků obecní zeleně na
pozemku parc. č. 467/4 a s tím souvisejícího znečištění místní komunikace
ul. Tovární na poz. parc. č. 467/9 a st. p.
č.259/7 vše v k. ú. Stará Paka.
44) bere na vědomí zprávu Ing. P. Červeného
o jednání kontrolního výboru a kontrole
poskytnutých neinvestičních transferů
na rok 2017.
45) bere na vědomí informaci p. starosty o
přípravě voleb prezidenta České republiky konaných ve dnech 12. a 13. ledna
2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27.
ledna 2018.
46) bere na vědomí poděkování paní H. Hylmarové Masarykově základní škole za
vystoupení dětí na předvánočním posezení seniorů.

47) bere na vědomí pozvání paní H. Hylmarové na vánoční koncert, který se koná
18. 12. 2017 v kostele Sv. Vavřince ve Staré Pace.
48) bere na vědomí poděkování Mgr. P. Antoše za zimní údržbu komunikací.
49) bere na vědomí poděkování p. P. Fejfara
za opravu pomníku padlých v Ústí u Staré Paky.
50) bere na vědomí informaci p. Ing. Červeného o padajících větvích z lípy před
kulturním domem čp. 10 v Roškopově,
které představují nebezpečí pro občany
(zejména děti), kteří čekají na autobusové zastávce, a návrh na prořezání.
51) schvaluje redukci objemu koruny lípy
před čp. 10 v Roškopově o cca 50% a
pověřuje starostu p. Josefa Dlabolu, aby
zajistil prořez pomocí odborně způsobilé
osoby.
Zodpovídá: ZO. Termín: 31. 5. 2018
52) bere na vědomí informaci p. P. Nypla o
extrémně přerostlém stromu jilmu, jehož
větve prorůstají nadzemní elektrickou
přípojku k domu čp. 183 ve Staré Pace.
Ze stromu padají suché větve a ohrožují
osoby pohybující se po obecním pozemku. Žádá za obyvatele čp. 183 o zjednání
nápravy.
53) bere na vědomí informaci p. P. Nypla
o v minulých letech demontovaném a
rozkradeném zábradlí od lávky z ulice U
Továrny směrem do ulice Tovární. Pod
pravou stranou lávky je zborcený taras.
54) bere na vědomí informaci p. P. Nypla
informaci o natrženém břehu potoka
Rokytka poblíž domu čp. 520 a o vzniklé
náplavě taktéž v korytě toku poblíž čp.
520.
55) bere na vědomí informaci p. P. Nypla o
propadlé vozovce u čp. 183 a nefunkční
kanálové vpusti v tomto místě.
56) bere na vědomí informaci p. P. Nypla o
propadající se betonové zákrytové desce
na nefunkčním septiku u čp. 183.
57) bere na vědomí poděkování p. B. Hamáčka Obecnímu úřadu a pí. H. Hylmarové
za spolupráci a podporu činnosti Svazu
důchodců, z.s.
58) bere na vědomí informaci p. O. Pilařové
o provedené kontrole z ČŠI v Mateřské
škole Stará Paka a poděkování za spolupráci.

Usnesení schváleno 7 přítomnými členy zastupitelstva obce Stará Paka

Výtěžek z letošní tříkrálové sbírky

Po sečtení částek vybraných ve Staré Pace a všech místních částech činil výtěžek
z tříkrálové sbírky rekordních 34 573,-Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří tuto sbírku podpořili.
V. Hlostová, místostarosta

Informace pro občany - kompostéry
Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.

Vážení občané, vzhledem k velkému zájmu o kompostéry nám byl poskytnut přebytek kompostérů z Nové Paky.
Jedná se o 22 ks, z toho 5 ks 800 l a 17 ks 450 l.
V případě Vašeho zájmu se obracejte co nejdříve na Obecní úřad ve Staré Pace, nebo
na místostarosta@starapaka.cz, 605 250 827.
Věra Hlostová
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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ŠKOLA
Mezinárodní projekt Erasmus setkání v Turecku
V neděli 21. října v sedm hodin ráno to vše začalo. Sešli jsme se u školy a odjeli na letiště do Prahy. Když jsme se odbavili a prošli všemi kontrolami, sedli jsme do letadla.
Po tříhodinovém letu jsme přistáli v Antalyi a pokračovali mikrobusem do cíle naší
cesty, do Alanye. Zde na nás čekaly rodiny, ve kterých jsme byli ubytováni.
Turecká škola připravila na celý týden zajímavý program. V Alanyi jsme navštívili
velkou mešitu, místní hrad a jeskyni – je zajímavá tím, že je tam teplo. Vydali jsme se
vysoko do hor k vodopádům a prohlédli si další jeskyni. Navštívili jsme delfinárium.
V průběhu našeho pobytu nás čekaly také oficiální návštěvy - prohlédli jsme si partnerskou školu a setkali se s jejími žáky, na radnici jsme byli přijati starostou města
Alanya, byli jsme také ve škole pro hendikepované děti.
Největším zážitkem bylo koupání v moři. Koupali jsme se třikrát. Jednou na pláži a
dvakrát na moři při plavbě lodí.
„A teď ,co se mi zde opravdu líbilo!!! V rodině mi chutnalo jídlo. Hlavně tedy jejich chléb
s nutellou. Všeobecně po pár dnech jsem byl přecpaný, ale stejně mi chutnalo.“(Matěj)
„Večer jsme šli, jen občas, do noční Alanye. Bylo to moc krásné.“ (Vojta)
„Po docela dlouhém letu jsme se dozvěděli super zprávu a ta byla, že budeme ubytované
u Rumeisy, kterou jsem ubytovávala, když oni byli u nás v ČR. A také bylo velmi fajn,
jak jsme chodili skoro každý den s rodinou po noční Alanyi. Když jsme si s Aďou vlastně
uvědomily, že další den odlétáme, chtělo se nám brečet.“ (Klára)
„Zážitků bylo hodně, ale nejvíce se mi asi líbila jízda na džípech. Je škoda, že tu rodinu
a děti z dalších států už nikdy neuvidíme.“ (Adéla)
Adéla, Klára, Matěj, Vojta

Vánoční
vystoupení
Zase nám nastal předvánoční čas. Radovali jsme se z každé napadnuté sněhové vločky a doufali, že letos to bude
jiné! Těšili jsme se na bílé Vánoce. Ty
se ale opět nekonaly. Snad jsme ale
navodili alespoň trošku vánoční atmosféru vystoupením žáků naší školy.
Ti již od října tvrdě pracovali, aby potěšili všechny, kdo se přijdou podívat.
Diváci v Olešnici i ve Staré Pace mohli
zhlédnout vystoupení nabité vánočními písničkami, koledami a příběhy.
Sobíci z dramatického kroužku dokonce zavzpomínali na své kamarády,
kteří jsou již na středních školách. Neuvěřitelně to ladilo našemu velkému
pěveckému sboru, který se pustil do
několikahlasých vánočních písní. Nemalou zásluhu měli i všichni z malého
sboru a malého dramatického kroužku. Malé kroužky, ale velké výkony.
Dramatický kroužek 1. stupně nezapomněl navštívit babičky a dědečky
na Brdě i ve Staré Pace.
Velkou odměnou pro nás všechny byl
velký potlesk, který jsme vždy zaslouženě sklidili. Pokud se nám podařilo
vás všechny potěšit, je naše odměna
dvakrát větší. Takže zase rok!
Zuzana Oborníková

Předvánoční výlet
1. stupně do Krňovic
Ve čtvrtek 7. prosince jsme se vypravili
na předvánoční výlet do skanzenu v Krňovicích. Nejvíc jsme se těšili na výrobu
dárečků a na prohlídku starých chaloupek.
Rozdělili jsme se na tři skupiny a postupně jsme navštívili kovárnu a mlýn. Nevím, co se líbilo ostatním, ale mě nejvíc
bavilo vyrábění dárečků, i když byl chvílemi trochu zmatek. Každý si mohl vytvořit podle vlastního výběru zvoneček,
kouličku nebo hvězdičku. Bylo jen na
nás, jak si zvolený dáreček nazdobíme.
Když bylo všechno hotové, mohli jsme
si dát malou svačinu a koupit nějakou
drobnost v obchodě se suvenýry.
Kapesné bylo pryč, dobroty od maminek
také, nejvyšší čas vyrazit domů.
Šárka Havelková, žákyně 5. třídy
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Projekt
Dobré skutky

V rámci etické výchovy, která je součástí
našeho školního vzdělávacího programu,
každoročně v předvánočním období pořádáme projekt Dobré skutky. Také letos
jsme již od podzimu přemýšleli, komu
bychom mohli udělat vánoční radost. U
mladších dětí to byla zvířátka v lese, které děti potěšily tím, že jim donesly nějaké dobroty do krmelce. Třeťáci a čtvrťáci
celý podzim pilně nacvičovali program
plný vyprávění, písniček a tanečků, kterým dělali radost seniorům ze Staré Paky
a okolních vesnic při vánočním vystoupení. Páťáci a šesťáci mysleli na pejsky
v útulku, donesli jim krmení a další potřebné věci a pohráli si s nimi či je aspoň
vyvenčili.
J. Krausová

Návštěva v útulku
V předvánočním čase jsme navštívili
novopacký útulek pro zvířátka. Zahráli
jsme si na Ježíška a přinesli jsme plno
dárků, pamlsků a hraček. Pejsky i kočičky jsme si mohli pochovat, pomazlit se
s nimi, a dokonce je i vyvenčit. Mně se
nejvíc líbil pes Amy a Dag. S pejsky jsme
se šli projít na louku a byla to velká zábava. I ošetřovatelé byli moc milí a ochotně
odpovídali na všechny naše otázky.
Všem dětem se v útulku moc líbilo a cestou zpět ve sněhové vánici nás hřál pocit,
že jsme udělali dobrý skutek.
Sára Dlasková, žákyně 5. třídy

Já už to znám, já už
to umím….
Žáci devátých tříd mají před sebou nelehké rozhodování, kam zamíří jejich
kroky po skončení docházky na základní
škole. Tři střední školy z blízkého okolí, konkrétně Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Střední škola
zahradnická Kopidlno a Střední škola
technická a řemeslná Nový Bydžov, pro
tyto žáky pravidelně organizují soutěž,
která nese název Já už to znám, já už to
umím. Žáci, kteří zvažují studium právě
na těchto školách, si mohou zasoutěžit v
různých oborech a poznat tak, co by je
při přípravě na vybrané povolání čekalo.
V tomto roce se zúčastnilo devět žáků
naší školy a tři byli mezi velkým počtem
účastníků velmi úspěšní. Tomáš Holub
obsadil v soutěži automechaniků 5. místo, Radek Komárek a Tadeáš Puš obsadili
7. a 8. místo mezi opraváři zemědělských
strojů. Chlapcům blahopřejeme, a pokud
se rozhodnou vyučit a uplatnit v těchto
oborech, ať se jim daří. Jitka Jírová

Výlet za pejsky
Dne 19. 12. 2017 se celá naše třída vydala do psího útulku v Jičíně Sedličkách. Ujala
se nás tam paní Černá a seznámila nás s pejsky. Poznali jsme i jedno malé černé štěně,
které si již našlo svůj nový domov. Nad psím útulkem se tyčil kopec Zebín. Pejsci se
tam mají dobře a některým se odtamtud prý ani nechce. Každý pes má totiž svůj kotec
přizpůsobený tak, aby mohl dělat to, co ho baví.
Abychom nepřijeli s prázdnou, přivezli jsme jim krmení a pár dobrot. Také jsme se
zastavili na jičínském náměstí, kde jsme obdivovali velký vánoční strom. Odjížděli
jsme s myšlenkou, že Jičín je krásné město.
Žáci 6. třídy

Návštěva Národního divadla
10. listopadu jsme se s žáky 8. a 9. ročníku vydali na zájezd do Prahy. Naším
cílem bylo především operní představení
Rusalka. V poledne jsme vyrazili ze školy autobusem směr Praha. Bohužel jsme
se vydali do deštivého počasí, ale to nám
náladu nezkazilo. Poté co jsme zdolali
výstup na Hrad, pršet přestalo a výhled
na stověžatou matičku jsme si již mohli krásně užít. Prošli jsme jednotlivými
nádvořími Pražského hradu a sestoupali malebnou Malou Stranou ke Karlovu
mostu a Staroměstskému náměstí. Děti
si mohly užít i nakupování či občerstvení
v obchodním centru a večerním městem

jsme pak došli k Národnímu divadlu. Do
divadla jsme přicházeli s velkým očekáváním. Téměř všichni totiž byli v Národním divadle i na opeře poprvé. Před
zahájením představení jsme si prošli budovu divadla, abychom nasáli slavnostní
atmosféru tohoto místa. Na Rusalku již
byli všichni ze školy připraveni (absolvovali poslech nejznámějších částí a seznámili se s dějem opery), přesto nás příjemně překvapilo, že nad jevištěm běžely
titulky v českém a anglickém jazyce pro
správné porozumění všech diváků. Snad
si všichni hezky užili slavnostní chvíle na
své cestě za kulturními zážitky.
J. Krausová
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Ježíškova vnoučata
Sedmáci se letos inspirovali projektem
„Ježíškova vnoučata“. Jeho organizátor
Český rozhlas vyzval seniory v domovech
důchodců, aby napsali svá přání Ježíškovi, a kdokoliv z občanů pak měl možnost
vybrat si a splnit přání některého z těchto seniorů. Projekt se setkal s obrovským
ohlasem. Žáci sedmé třídy se rozhodli, že
navštíví babičky v novopackém Domově
seniorů a udělají jim radost tím, že s nimi
stráví nějaký čas, posedí a popovídají si
s nimi. Také pro ně připravili drobné
dárečky. Setkání bylo moc příjemné pro

obě strany – terapeutka paní Macková
připravila pro naši návštěvu pohoštění, babičky pro děti dokonce napekly
cukroví, povídalo se o životě v domově,
vzpomínalo se na mládí a na závěr si děti
prohlédly prostory, v nichž senioři bydlí
a tráví volný čas různými činnostmi.
Osmáci si vybrali návštěvu Výchovného
ústavu ve Vrchlabí. S dětmi z ústavu si
povídali o tom, jak to v takovém dětském
domově chodí, z jakých důvodů tam jsou
děti umístěny, proč se chovaly tak, že
skončily v tomto výchovném zařízení,

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Mateřská škola

Stará Paka

Akce PODZIMNÍČEK
Do našich vzdělávacích aktivit MŠ patří různé akce především vzdělávacího typu.
Mají dětem hravou formou přiblížit nebo rozšířit konkrétní vzdělávací téma.
Jednu z těchto akcí jsme si naplánovaly ve třídě Sedmikrásek a nazvaly ji „PODZIMNÍČEK.“
Bylo to zakončení našeho tématu „Podzim“, kdy jsme děti během pobytů venku učily
vnímat a prožívat přírodní změny. Naším cílem u nejmenších je zvyšovat jejich zájem
o hledání, pozorování, dorozumívání se a sdílení zážitků, ať už s kamarády nebo rodiči. Úkolem dětí byl sběr listů, které napichovaly na špejli. Během akce plnily děti
také různé drobné úkoly, jako obejmutí stromu, vyhledání pařezu nebo poslech lesa.
Ve třídě jsme poté dětem pomohly s dotvořením a skřítek byl na světě.
Maminky, děkujeme za usazení skřítků do Vašich podzimních truhlíků, moc nás to
těší a Vaše děti též. Akce pro tatínky bude již brzy a věříme, že nás podpoříte.
Vaše paní učitelky ze Sedmikrásek

jak vypadá jejich rodina… Návštěvu naši
osmáci zakončili prohlídkou školních a
ubytovacích prostor a předáním malých
dárečků, které pro děti nachystali. Celé
dopoledne proběhlo v přátelské atmosféře a určitě bylo pro naše děti velice poučné. A obzvlášť je vzal za srdce slogan,
který se objevil na přáníčkách od dětí z
ústavu: „Kéž na Vánoce všechny cesty
vedou domů“.
J. Krausová, M. Nosková

Přednášky
v Mateřské škole
Stará Paka
V rámci projektu Zvýšení kvality výuky v MŠ Stará Paka, který je spolufinancován EU, proběhly v MŠ letos na
podzim odborné tematické přednášky pro rodiče a učitele.
První přednáška s Mgr. Renatou
Horáčkovou a paní učitelkou Janou
Staňkovou DiS., se věnovala prevenci poruch učení.
Rodiče se seznámili s didaktickými
pomůckami, vhodnými a nevhodnými hračkami a speciálně pedagogickými postupy při vzdělávání. Součástí byly i odpovědi na dotazy rodičů k
inkluzi a integraci.
Následovala přednáška s Mgr. Kristýnou Dočekalovou, logopedkou z
ambulance v Nové Pace o vývoji řeči
dětí, logopedických poruchách a nápravě řeči.
Na další přednášku pozveme rodiče
předškoláků a učitele před zápisem
do 1. třídy, tentokrát na téma
ŠKOLNÍ ZRALOST
A PŘIPRAVENOST.
S odborníky připravujeme neméně
zajímavou přednášku „O výchově“,
která napomůže rodičům v orientaci
vhodných výchovných přístupů k jejich dětem.
Přítomní tak mohou využít diskuse
s odborníky přímo na místě během
přednášky nebo individuálně.
Přes aktuálnost a širokou nabídku témat se na přednášky bohužel dostavují stále stejní rodiče, kterých si za to
velmi vážíme.
Chtěli bychom touto cestou přizvat i
zbývající rodiče, neboť zájem o dítě je
naším společným zájmem!
Markéta Vytvarová
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Kontrolní činnost v mateřské škole
V měsíci říjnu proběhly v naší mateřské
škole dvě kontroly. První se týkala zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a
výsledků vzdělávání, a to podle příslušného školního vzdělávacího programu
podle § 174 odst. 2 písm. b) školského
zákona, zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a
jeho souladu s rámcovým vzdělávacím

programem podle § 174 odst. 2 písm. c)
školského zákona ve znění pozdějších
předpisů. Kontrolní činnost prováděl
inspekční tým české školní inspekce. Inspekční zpráva je veřejná a zájemci se s ní
mohou seznámit na webových stránkách
České školní inspekce (http://www.csicr.
cz/cz/Dokumenty/Inspekcni-zpravy).
Další kontrolou bylo ověřování Krajskou

Předvánoční dílničky v mateřské škole
Ve čtvrtek 30. 11. 2017 se konaly v Mateřské škole ve Staré Pace ve třídě Berušky PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNIČKY. Za
hojné účasti rodičů, dětí i paní učitelek
jsme měli možnost vyrobit si vlastní

vánoční věnec s ozdobou, korálkového
andílka nebo jinou bižuterní ozdobičku.
Popovídali jsme si u kávy a čaje, strávili
s dětmi příjemné chvíle v předvánočním

shonu. Největší díky za organizaci této
akce patří maminkám Kateřině Dolinové
a Kamile Jeriové, které dodaly jak výrobní materiály, tak krásné náměty a s výrobou všem zúčastněným pomohly. Z této

příjemné akce jsme si odnášeli nejen radostnou náladu, ale i výrobky, které nás
budou těšit celý adventní čas.
Jitka Bajerová

hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje dodržování právních předpisů
podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Kontrola se týkala kvality
pomazánek pro děti. Odebraný vzorek
odpovídal všem požadavkům a nebyly
zjištěny žádné nedostatky.
Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Vánoční besídka
se kvapem blížila, a tak zdobit třídu Berušek pomáhaly i děti. Vyrobily papírové
řetězy, ozdobné sněhové vločky a hvězdičky. Každý se snažil, jak mohl, aby naše
třída zářila a voněla Vánocemi, abychom
se všichni mohli pochlubit, jak jsme šikovní.

S paní učitelkou Evou a Jitkou jsme zároveň nacvičovali pásmo písní a tanečků s
vánoční tématikou.
Každý z nás se s chutí naučil několik písniček a básniček. Když bylo vše nacvičené a třída upravená, pozvali jsme rodiče
na besídku. Ta se nám povedla a rodiče
nás odměnili velkým potleskem. Všichni
jsme měli radost a dobrou pohodu.
Ke konci děti rodičům rozdaly dárky,
které si pro ně s láskou připravily.
Celá akce byla ukončena příjemným posezením u občerstvení.
Eva Zahradníková

Děti ve školce
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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PODZIM VE STAROPACKÉ SOKOLOVNĚ
23. září se konala již druhá Dámská jízda. K tanci a poslechu zahráli opět FK Band
Musik, všechny ženy přišly dobře naladěné a v tomto duchu se také nesl celý večer.
Jen tak od sporáku si mezi nás odskočila „veselá diva“ (všechny zúčastněné víme své),
přišla mezi nás výživová poradkyně paní Dlabolová, kartářka Anička Kracíková se
měla také co ohánět, s líčením a s problémy s pletí nám poradila paní kosmetička
Vraťka Fišerová a zdaleka za námi přijela i moje přítelkyně kořenářka Linda Mahelová. Jídla a pití bylo dostatek a tombola bohatá. Třešničkou této akce bylo jako minulý
rok vystoupení orientální tanečnice Jany Šepsové. Nutno podotknout, že všechny tyto
dámy svůj um a vědomosti předávaly bez nároku na mzdu – pouze za stravu - za to
jim patří velký dík. Myslím, že se akce podařila, všechny jsme prožily příjemný večer
s dobrou náladou.

V sobotu 4. listopadu se konalo ve Staropacké sokolovně již druhé Dýňování soutěž o nejděsivější dýni Staré Paky. Sešlo se čtrnáct rodinných týmů a všichni
dohromady se dali do práce. Odměna za
první místo byla vskutku lákavá - sladký
dort ve tvaru dýně. Po ukončení dlabání
se většina účastníků shodla, že vyhrál rodinný tým Carvových, ale protože dýně
byly všechny děsivé, ostatní si zasloužili
druhé místo a stříbrnou medaili. Potom
už všichni netrpělivě čekali, zda opravdu
dorazí i kouzelník. Přišel! I se šaškem a
všichni - děti i dospělí se náramně bavili.
Po skončení vystoupení následovala hra
na nervy - tombola. Dopadlo to všechno dobře, kouzelník tombolu začaroval
a každý, kdo měl lístek do tomboly, vyhrál! A potom nastal rej na parketu, kde
některé děti ukázaly neskutečné taneční
variace. Ale všechno má svůj konec, a tak
i příjemné rodinné odpoledne přešlo do
večera a děti musely na kutě.
Velké poděkování patří panu Karlovi,
který nám všechny dýně vypěstoval a
bezplatně věnoval pro děti. Zuzka Carvová upekla krásný dort jako první cenu
za nejděsivější dýni, ale protože rodina
Carvových soutěž vyhrála, věnovala ho
autorům v pořadí druhé dýně.
V sobotu 18. listopadu se konala vánoč-

10

ní dílna pro šikovné ruce nebo jenom
popovídání si nad šálkem čaje či grogu.
Paní Jana Dočekalová přinesla materiál
na výrobu vánoční dekorace, paní Naďa
Ersepková dráty na drátkování a paní
Jana Vrabcová jehlice na pletení ponožek a všechny účastnice se daly s chutí do
práce a domů si odnesly nejen krásnou
vánoční výzdobu,
ale i pocit z příjemně prožitého
odpoledne.
U všech pořádaných akcí mám
přání, aby se scházeli lidé napříč generacemi, hovořili
spolu a zažívali
společně okamžiky, které zpříjemní život a na které
budou vzpomínat.
Mám pocit, že se
vytrácí setkávání
se a hlavně setkávání se napříč generacemi. Penzisté s
penzisty, mladí s mladými, střední generace se stejně starými se scházejí, ale
společné chvíle napříč generacemi jsou
velice vzácné. Ale tolik potřebné! Popravdě teď už se netrápím, že Staropačá-
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ky až tak to moje snažení nezajímá. Na
těchto akcích byli lidé, kteří byli příjemně naladění, chtěli přijít, dobře se bavili
a byli v tu chvíli spokojení a šťastní. A
hlavně přišli ti, které mám ráda já, a kteří, snad to můžu říct, mají rádi mne. A
ještě jeden okamžik bych chtěla zmínit,
je to sice trochu osobní, ale já bych právě
na tomto okamžiku chtěla ukázat tu jeho
neopakovatelnost a křehkost: už skoro na konci dámské jízdy jsme si s mojí
mamkou a mojí dcerou udělaly tradiční
společnou fotku u kulečníku a v tu chvíli
začali hrát S tím bláznem si nic nezačínej
od Marušky Rottrové a Pavla Bobka a my
tři jsme si objaly a tancovaly všechny tři
spolu. Chtělo se mi brečet, jaká to byla
chvíle! A chce se mi brečet i teď, když si
na to vzpomenu. Díky!
V neposlední řadě bych ráda poděkovala všem, které jsem oslovila s prosbou o
cenu do tomboly nebo příspěvek pro děti
a všichni mou prosbu vyslyšeli a přispěli
– omlouvám se, že je všechny nejmenuji,
ale nestačila by mi stránka – moc děkuji.
Také děkuji všem zaměstnancům Staropacké sokolovny, že vytvořili přátelské
prostředí tak nezbytné pro dnešní dobu.
Děkuji za první cenu na Dámskou jízdu, kterou věnovali manželé Řehákovi –
Lampllehen – Berchtesgaden.
Děkuji všem spřáteleným mužům, kteří
nám přidali na muziku.
Děkuji sponzoru akce Dámská jízda –
Novopacký pivovar.
Děkuji všem dámám, které si zakoupily
lístek do tomboly – výtěžek byl věnován
na občerstvení a tombolu pro děti.
Sponzoři, kteří přispěli nejen na kouzelníka pro děti (protože veškeré náklady na

dýňování by tombola nepokryla) – firma
Rydval z Lomnice nad Popelkou, firma
Delphin Pool, firma JVM Metal Brdo,
firma Topit chytře, Zahradnické služby
pan Kuřík, Poradenská služba – účetnictví pan Kosejk Nová Paka. P. Šimůnková
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ROŠKOPOV
Rozsvěcení vánočního stromu v Roškopově
V sobotu 2. prosince uspořádal Sbor dobrovolných hasičů v Roškopově již 3. ročník
rozsvěcení vánočního stromu. Okamžik, ke kterému se scházejí i lidé z okolních vesnic, si nenechalo ujít téměř 100 spoluobčanů.
Všechny přítomné
děti mohly s rodiči
odpočítávat poslední vteřiny do
doby, než došlo k
rozsvícení vánočních řetězů, složených z 1400 modrých a bílých diod.
Ke slavnostní náladě přispěl i letos působivý ohňostroj.
Při sousedském posezení se celý večer grilovaly klobásy a podával výtečný svařák,
připravený podle originální receptury, jehož se nakonec prodalo okolo 45 litrů.
Za SDH Roškopov Ing. Pavel Červený

Tradiční roškopovský „Vánoční vejšlap“
Koncem prosince
uspořádali roškopovský
Sokol,
AVZO a SDH
tradiční „Vánoční
vejšlap“ s tajným
cílem. U sokolovny se 27. 12. sešlo
asi 30 lidí, kteří
se nejprve vydali na nádraží. Už
tady se přidávali
další účastníci z
okolních vesnic,
aby se pak všichni
vlakem dopravili
na zastávku Kyje.
Cestou se připojili ještě další odvážlivci, kteří si chtěli po
vánočním lenošení dát trošku do těla, ale
hlavně využili příležitost k povídání se
sousedy; vždyť kromě pohybu po svátcích je tento výlet zejména o setkávání.

A tak se nás po 8 kilometrech ve stezkách
pod Táborem sešlo v lomnické hospůdce
Babylon přes 50 známých, a i tam bylo
stále o čem povídat!

Novinky spolku OPEN ART, z.s. na letošní rok
Členy Spolku Open Art, z.s. jejich aktivity těší, a proto připravují letos vedle tradičních projektů několik novinek.
Na léto bude v únoru otevřen přihlašovací systém pro již sedmnáctý ročník
tvůrčích dílen pro děti a mládež v Roškopově. Jedná se o loutkářskou, taneční,
filmovou, muzikálovou, fotografickou,
výtvarnou, kamenářskou, výtvarně-divadelní a hudební dílnu. (podrobný program viz www.open.art.cz ).

Na jaro 2018 chystáme novou Fotografickou soutěž pro děti a mládež HOKUS
FOKUS. Soutěž bude vyhlášena pro dvě
věkové kategorie a čtyři tematické okruhy:
1) „Nevšední radosti ve všední starosti” (reportážní, dokumentační fotky
běžných činností, každodenní starosti i radosti, rodinné fotky rodiče nebo
sourozence, prostě zachycení čehokoliv zajímavého z běžného dne – např.

DRUHÉ POSEZENÍ
NAD KRONIKAMI
V sobotu 9. 12. se podruhé sešli zájemci o místní historii v Kulturním domě
Roškopov. Nad starými kronikami nám
pan Eduard Hradecký tentokrát aktuálně vyprávěl zajímavé historky týkající se
voleb, které vybral z obecních kronik.
Následovalo promítání starých fotografií
Roškopova i Staré Paky, které byly vloni
během fotografických dílen přefoceny.
Obě fotografie, historická i současná,
byly promítány zároveň, a každý tak
měl možnost porovnat, jak se naše obec
mění… Některé budovy k lepšímu, jiné,
bohužel, naopak. Během celého večera
docházelo k diskuzím o tom, jaké budovy už nestojí, kdo v nich bydlel, jaké řemeslo provozoval, kudy vedly cesty nebo
koryto potoka a kudy vedou dnes. A o to
nám jde především.
Jsme rádi, že je o tato setkání zájem a
doufáme, že se na jaře nad dalším tématem znovu uvidíme!
Za SOKOL a OPEN ART, z.s.
Kateřina Krejčová
dělání domácích úkolů, příprava nedělního oběda, portrét babičky s dvanácti vnoučaty…),
2) „Krajina mýma očima” (krajina, krajinný detail, makro)
3) „Inspirace místa” (…ať už pulzující
velkoměsto, rušná ulice, tajemné zákoutí nebo ospalá vesnice – všude kolem je možné potkat inspirativní tvář,
zachytit neobvyklý architektonický
detail nebo neobyčejný okamžik …),
4) „Staropacko” (téma snažící se zachytit genia loci této nenápadné, ale významné křižovatky cest)
Pravidla soutěže a podmínky přihlášení
budou zveřejněny na našich stránkách
na začátku února. Zkusíte to taky?
Na přelomu července a srpna bychom
rádi navázali na loňský úspěch site-specific projektu „HOSPODA“, při kterém
členové divadla DNO, hradeckého divadla DRAK a brněnského divadla Husa
na provázku během několika představení v místní hospodě oživili vybrané události z historie naší vesnice/obce. Těšíme
se na podobný projekt, nazvaný Život a
smrt Svatého Vavřince aneb Převeliké
smažení, který by měl netradiční formou
oslavit svátek sv. Vavřince.
Za OPEN ART, z.s. Kateřina Krejčová
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Klub biatlonu Roškopov - soutěž ve střelbě ze vzduchovky
V sobotu 9. 12. 2017 se v roškopovském
kulturním domě konala pro členy místního klubu biatlonu předvánoční soutěž
ve střelbě ze vzduchovky. Celkem se zúčastnilo 12 dětí.
V nejmladší kategorii zvítězil Vojta Ci-

ler s nástřelem 99 bodů ze sta možných,
2. místo obsadila Anežka Machová s 98
body a 3. místo Aneta Crhová s 94 body.
V kategorii dívek získala 1. místo Martina Lukášová s 95 body a v kategorii
chlapců zvítězil Marek Havelka s 86

body. Každý z účastníků dostal diplom a
něco dobrého za odměnu.
Věříme, že se rok opět sejdeme! Sportu
zdar!
Za Klub biatlonu Roškopov
Zdeněk Kadavý

Sportovní ples
a dětský karneval
v Roškopově
Roškopovský kulturní dům byl i v lednu místem setkávání. Již třetí lednový
víkend se letos konala každoroční akce
roškopovského Sokola a AVZO - Sportovní ples. Účast byla hojná, k čemuž
jistě přispěla tradičně bohatá tombola,
výborná domácí kuchyně a příjemná
hudba, jež vyhověla vkusu mladší i starší
generace.
Díky patří nejen návštěvníkům plesu,
kteří svou účastí podpořili výše zmíněné organizace, ale i členům organizací
samotných, kteří se v rolích výčepních,
číšníků, kuchařů a barmanů na úspěchu
celé akce podíleli.
Hned druhý den se odpoledne konal dětský karneval. Ela Křížová, Terka Zuzánková a Bára Šolcová pro děti připravily
více než dvě hodiny plné soutěží a her o
drobné ceny. Díky, holky!

Závody ve střelbě ze vzduchovky, vítězové

SPORT
Co přinesl rok 2017 ve fotbalovém dění
Už uplynulo několik chvil z nového roku
2018 a s ním přišel i čas na poohlédnutí
se za rokem minulým. V tom fotbalovém,
staropackém, utekl jako voda v Rokytce
vedle hřiště. Proběhla zimní příprava jak
mládeže, tak mužstva dospělých. Nejmenší se připravovali společně s dětmi z
Nové Paky v tělocvičně a se střídavými
úspěchy se zúčastňovali turnajů se svými vrstevníky. Ti starší rovněž usilovně
trénovali a svoji přípravu zakončili společným soustředěním. Dospělí začali přípravu třídenním soustředěním v Horní
Branné. Pak následovala šňůra zimních
výběhů proložených přátelskými zápasy
s mužstvy v okolí. Příprava již naznačovala, díky leckdy neaktivnímu přístupu
hráčů, nepředpokládané absenci - útěku
V. Vavrince, že jarní sezóna ročníku 2016
- 2017 nebude to pravé ořechové. Po podzimní části 2016 jsme byli na pěkném 5.
místě s 21 body, kdy jsme hráli pohledný
fotbal, všichni měli možná velká očekávání, přišel v jarní části leckdy zmar, ně-
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kdy i trochu naděje, ale byly i chvíle, kdy
to v hledišti bavilo. Poslední jarní utkání
na domácí půdě a otřesný výsledek proti
Miličevsi jen potvrdil sestup v tabulce na
8. místo celkově a pouhý zisk 14 bodů za
jarní kola. Jen lehkou náplastí bylo získání prvenství v soutěži střelců okresního
přeboru Jičínska Dominikem Rolfem,
který vsítil soupeři 20 gólů. Gratulujeme.
Tuhé boje sváděly i naše děti, zástupci naší obce ve společných mužstvech s
Novou Pakou. Pěkné vybojované druhé
místo v KP starších přípravek, starší žáci
obsadili pěkné 6. místo v krajské soutěži
AT Consult KHK. Tuto sezónu jsme měli
netradičně dvě dorostenecká mužstva v
krajských soutěžích, 9. místo v krajské
soutěži KHK a velice hezké 6. místo v
krajském přeboru Premier Steel. Všem
hráčům gratulujeme a děkujeme za reprezentaci.
Nastal čas prázdnin, čas klidu před začátkem nového ročníku. Některé děti se
posunuly do mužstva věkově starších.
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V této době došlo ovšem ke starému, již
zažitému rozčarování. Opět se zde projevily následky smlouvy o společné mládeži Stará Paka - Nová Paka. Nemohu nic
špatného říci o myšlence, zrodu i fungování. Ovšem výsledek je pro náš oddíl
velice tragický. Za dobu existence této
spolupráce jsme vychovali, lépe řečeno
nám vyrostlo, pět hráčů, kteří jsou buď v
Nové Pace (za nepoměrný mrzký finanční výnos proti nákladům), anebo nehrají
vůbec s výjimkou M. Richtery. Dva odchovanci, kteří měli v létě naskočit do
mužstva dospělých, se bohužel nekonali,
a tak vedení mužstva dospělých muselo
řešit, kdo bude hrát v podzimní části.
Podařil se opětovný příchod Víti Vavrince a dokázali jsme přivést bratry Luňáky
(hrající vyšší soutěže) z Nového Bydžova.
Okamžitě s prvními zápasy se změnil obraz, mužstvo přineslo vyrovnané zápasy
se všemi předními mužstvy okresního
přeboru. A nejenom vyrovnané zápasy,
ale především bodový přínos. Páté místo
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je příslibem, ale doufám, že se nebude opakovat situace začátku roku 2017.
Při tomto poohlédnutí za uplynulým rokem nesmím
zapomenout na trenéry mládeže, rodiče, prostě na
všechny, kteří i svojí podporou v hledišti vyjadřují
vztah a zájem o kopanou a dění okolo oddílu. Rovněž na tomto místě bych chtěl poděkovat kolegům z
novopackého oddílu, na nichž leží tíha většiny práce
u mládežnických týmů.
Pravidelné sportovní zápasy na opravdu hezkém a
udržovaném staropackém hřišti jsou podmíněny
obětavou prací jen několika málo lidí, na jejichž výčet stačí prsty jedné ruky. Děkuji Vám velice za to,
nicméně se domnívám, že největší odměnou by bylo
pro nás všechny mnohem větší návštěvnost veřejnosti, starších i mladších bývalých „skalních“ staropackých a hlavně větší zájem o staropacký fotbal.
V tomto výčtu nemohu zapomenout na poděkování
sponzorům staropacké kopané, místnímu obecnímu
úřadu a zastupitelům za poskytnutí dotací pro mládežnický fotbal a údržbu areálu.
Kdo chce vědět více, přijďte na fotbalovou výročku
3. února 2018 do restaurace k panu Kohútovi.
Na závěr bych všem chtěl popřát jménem fotbalového oddílu TJ Sokola Stará Paka vše nej a hodně zdraví
do nového roku 2018.
Údržba hrací plochy skládající se z:
Jarní údržba – vyčesání
stařiny, vertikutace
Přeprava mechanismů
Prováděno
specializovanou firmou

roční
náklad
2014

20 000,Kč / za
rok

Zprovoznění
zavlažovacího zařízení
Výměna trysek, zprovoznění filtrů, čerpadla
Doprava. Prováděno
specializovanou firmou

roční
náklad
2014

15 000,Kč / za
rok

Pravidelné vyčesání v průběhu vegetační sezóny
Hnojení. Prováděno
specializovanou firmou

roční
náklad odhad
2014

15 000,Kč / za
rok

Podzimní úprava travnaté
plochy

roční
náklad dle 2013

5 000,Kč / za
rok

Spotřeba el. proudu
pro závlahu

roční
náklad
2014

15 000,Kč / za
rok

Pravidelné sekání 1x týden

Nyní provádí OU
Stará Paka

Roční náklad celkem

70 000,- Kč

Mládežnická mužstva
Přeprava, čekací doba
přepravce
praní dresů

podíl FO St. Paky na
celkových nákladech
60 000,- Kč / rok 2014

Roční náklad celkem

60 000,- Kč

Příspěvek v tomto roce od TJ Sokol Stará Paka z celkového finančního příspěvku od OU Stará Paka činí
60 000,- Kč.

Nyní každý vidí, že nutné, opravdu nutné minimální prostředky na zajištění těchto dvou základních funkcí je částka 140 000,-Kč, to znamená, že
vedení oddílu musí najít, přesvědčit nové sponzory a vyřešit, jak financovat částku 70 000,-Kč, aby se mohla hrát kopaná ve Staré Pace. Myslím si,
že je to na zamyšlenou, jak pro případné sponzory, nové zastupitele, kteří
vzejdou z podzimních komunálních voleb, tak pro příští tvorbu obecního rozpočtu ve Staré Pace. Rád bych na konci příspěvku poděkoval
vedení Obecního úřadu ve Staré Pace za vstřícnost a pomoc při řešení
svízelné situace na počátku práce nového výboru oddílu kopané.
Ing. Jaroslav Bil

Aktuality z oddílu stolního tenisu
Je za námi rok 2017 a s tím i první polovina odehraných mistrovských
utkání v soutěžní sezóně 2017/2018.
A-mužstvo startuje již druhým rokem ve třetí lize skupiny C. Potýká se
však s problémy se sestavou, protože Pavel Kohout se pro tuto sezónu
omluvil z rodinných důvodů a odehraje jen nejnutnější počet zápasů. Stálicemi jsou Petr Dlabola, Pavel Vajgl, Lubomír Šajner, které doplňují hráči
z béčka Jan Herber, Tomáš Pánek a Luboš Krtička. I přes tento hendikep se
drží na takřka zázračném třetím místě v letos vzácně vyrovnané soutěži.
B-mužstvo hraje prvním rokem po postupu v krajské soutěži 1.třídy.
Osou týmu je Jan Herber, Luboš Krtička, Tomáš Pánek, Martin Budina.
Vyšší soutěž, vyšší kvalita a rychlost. Hráči se s tím evidentně sžívají. Nejlepší v úspěšnosti kolem 54% je Luboš Krtička, ostatním se tolik nedaří
a jsou za očekáváním. Proto je z postavení v tabulce zřejmé, že bojují o
záchranu. Udržení soutěže je tedy jasným cílem. Věříme, že se podaří
zmobilizovat síly a porážet soupeře hlavně v domácích zápasech. Držme
palce!
C-mužstvo si v regionálním přeboru 1. třídy vede nadmíru dobře. Před
sezónou se podařilo angažovat posilu Milana Pekárka (ročník 1980) ze
Sokola Železnice, který se stal ihned lídrem. Ondra Kamler má delší dobu
zdravotní omezení na lokti a nebýt toho, celkové výsledky by byly ještě
lepší. Zaskakují za něho v sestavě Jiří Krutský ml. a dorostenec Jan Handschug. Honza zatím sbírá zkušenosti, ale už nějaký ten bodík přidal. Jirka
Krutský ml. doplácí na tréninkové manko a to se projevuje ve výsledcích.
Spolehlivé a solidní výkony předvádí Jiří Krutský starší a Pavel Vávra.
Prozatímní třetí místo mužstva je toho důkazem.
D-mužstvo je milým překvapením a figuruje na čele regionálního přeboru 4. A třídy! Zatím dosud nepoznalo přemožitele a potvrzuje stoupající
výkonnost. Devizou je vyrovnanost kádru.
Daří se opět Ladislavu Hruškovi. Nadstandardně hraje letos Pavel Kuřík
i Jiří Knap. Zarputilá a nestárnoucí Marta Rosenbergová s Martinem
Havelkou také přidávají body. Pár zápasů s pozitivní bilancí odehráli Jiří
Krutský ml. a Jan Handschug. Zdravotní stav zatím bohužel nedovoluje
start Františku Lhotovi.
Dorostenci se zatím drží na pátém místě ze 17 družstev. Tým táhnou
hlavně výkony Jana Handschuga a Ondřeje Zuzánka.
3. liga mužů skupina C
DRUŽSTVO
1. AC Sparta Praha B

PU

V

R

P

K

14

12

1

1

0

SKÓRE
133:59

BODY
39

2. ST EUROMASTER Kolín B

14

9

4

1

0

127:107

36

3. TJ Sokol Stará Paka

14

7

4

5

0

119:102

32

4. TJ Tesla Pardubice

14

8

1

5

0

121:97

31

5. SKST Liberec D

14

6

4

4

0

120:108

30

6. TTC Elizza Praha C

14

6

2

6

0

96:107

29

7. Loko Depo Liberec

14

7

0

7

0

120:101

28

8. DTJ Hradec Králové C

14

5

4

5

0

113:112

28

9. TJ Jiskra Holice

14

5

1

8

0

103:108

25

10. TJ Sokol Chrudim

14

5

1

8

0

97:120

25

11. TJ Bižuterie Jablonec N. N.

14

2

2

10

0

92:127

20

12. TJ Slovan Broumov

14

0

0

14

0

47:140

14
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Krajská soutěž 1. třídy
DRUŽSTVO

PU

V

R

P

K

SKÓRE

BODY

1. Sokol Valdice

14

11

1

2

0

131:77

37

2. TJ Nová Paka

14

9

3

2

0

128:89

35

3. TJ Dvůr Králové n.L.

14

7

6

1

0

128:100

34

4. Sokol České Meziříčí

14

7

3

4

0

126:106

31

5. Baník Vamberk

14

5

5

4

0

126:111

29

6. DTJ-Slavia Hradec Králové E

14

6

3

5

0

103:1113

29

7. Sokol Jaroměř - Josefov 2B

14

6

2

6

0

111:109

28

8. Jiskra Nový Bydžov

14

5

1

8

0

102:111

25

9. Sokol Nemyčeves

14

4

3

7

0

104:117

25

10. Sparta Úpice

14

3

3

8

0

102.123

23

11. Sokol Stará Paka B

14

2

2

10

0

80:130

20

12. TTc Nové Město n. M.

14

2

2

10

0

80:129

20

PU

V

R

P

K

10

10

0

0

0

Regionální přebor muži 1. třída
DRUŽSTVO
1. TJ Sokol Nemyčeves B

SKÓRE
138:40

BODY
30

2. TJ Lázně Bělohrad B

10

8

0

2

0

114:66

26

3. TJ Sokol Stará Paka C

11

6

2

3

0

118:80

25

4. TJ Sokol Libáň A

11

5

2

4

0

98:100

23

5. TJ Jiskra Hořice B

10

6

0

4

0

112: 68

22

6. TJ Nová Paka C

11

4

2

5

0

97:101

21

7. TJ Sokol Lány A

10

4

1

5

0

68:112

19

8. TJ Sokol Chomutice A

11

3

1

7

0

80:118

18

9. TJ Sokol Radim A

10

4

0

6

0

77:103

18

10. SK Miletín A

10

1

1

8

0

60:120

13

11. TJ Jičín C

10

0

3

7

0

64:116

13

Regionální přebor muži 4. třída
PU

V

R

P

K

1. TJ Sokol Stará Paka D

DRUŽSTVO

9

9

0

0

0

110:52

27

2. TJ Nová Paka E

10

6

3

1

0

111:69

25

3. TJ Lázně Bělohrad E

10

6

1

3

0

102:78

23

4. TJ Sokol Rovensko p. Tr. C

10

5

1

4

0

94:86

21

5. TJ Sokol Úbislavice C

10

4

1

5

0

104:76

19

6. TJ Sokol Valdice C

10

4

1

5

0

84:96

19

7. TJ Butoves B

10

4

1

5

0

83:97

19

8. TJ Sokol Roškopov

9

4

1

4

0

89:73

18

9. TJ Sokol Radim B

10

2

1

7

0

76:104

15

10

0

0

10

0

29:151

10

10. SK Miletín D

SKÓRE

BODY

Regionální přebor dorost
DRUŽSTVO

PU

V

R

P

K

1. TJ Sokol Chomutice

10

10

0

0

0

2. TJ Sokol Libáň

9

9

0

0

3. TJ Jiskra Hořice

10

8

0

2

SKÓRE

BODY

50:0

30

0

40:5

27

0

37:13

26

4. Orel Studenec u Horek

9

8

0

1

0

38:7

25

5. TJ Sokol Stará Paka

10

7

0

3

0

38:12

24

6. TJ Sokol Popovice

10

7

0

3

0

38:12

24

7. TJ Butoves

10

7

0

3

0

37:13

24

8. TJ Jičín A

10

6

0

4

0

29:21

22

9. TTC Veliš

10

4

0

6

0

21:29

18

10. TJ Sokol Kopidlno

9

3

0

7

0

21:24

17

11. TJ Jičín B

10

3

0

7

0

14:36

16

12. TJ Sokol Nemyčeves

10

3

0

7

0

17:33

16

14

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

Okresní přebor dospělých
Dne 7. 11. 2017 se konal v novopacké tělocvičně ZŠ
Husitská přebor jičínského regionu jednotlivců. Z
našich hráčů se podařilo získat bronzovou medaili ve
dvouhře Pavlu Kohoutovi a ve čtyhře se stal dokonce
přeborníkem společně s Jiřím Gebauerem z Valdic!
Gratulujeme.

Vánoční turnaj

neregistrovaných jednotlivců
Na Boží hod vánoční dne 25. 12. 2017 jsme uspořádali od ranních hodin Vánoční turnaj neregistrovaných jednotlivců v tělocvičně ZŠ Stará Paka.
Na turnaj zavítalo celkem 17 příznivců tohoto sportu.
Všechny zápasy byly sehrány v duchu fair-play a
před polednem účastníci obdrželi hodnotné ceny.
Organizaci turnaje řídili Pavel Vajgl a Ladislav Hruška.
Celkové pořadí:
1. Blažek Jakub
2. Zlatník Jiří
3. Matějka František
4. Strnad Pavel
5. - 8. Brunclík Ivo, Drábek Václav, Palm Pavel, Štěpán Jaroslav
9. - 17. Dlabola Jiří, Doubek Libor, Hruška Martin,
Táborský Josef, Tomeš Martin, Tomeš Ondřej, Štěpán Filip, Rybková Daniela, Zlatník Jaroslav
Odpolední program byl tradičně vyhrazen registrovaným, kteří bojovali mezi sebou do večerních hodin. Za účast na svátečním turnaji a k jeho pohodovému průběhu děkujeme všem startujícím.
Chceme tímto poděkovat sponzorům za ceny, vedení
školy ZŠ Stará Paka a obci Stará Paka.

Ocenění sportovců
jičínského regionu

Porotní sál jičínského zámku uvítal dne 12. 12. 2017
nejlepší sportovce, trenéry, cvičitele a sportovní kolektivy okresu za rok 2017.
V kategorii sportovců byl oceněn kapitán A-mužstva Pavel Vajgl, který je tahounem svého družstva
ve třetí lize a svými výkony se řadí momentálně na
druhé místo v úspěšnosti třetí ligy!
Této poctě byly věnovány články a fotografie v Jičínském deníku ať už v tištěné podobě či na webu.
Těší nás, že jsou naši zástupci oddílu tradičně každý
rok oceněni.
Výsledky, tabulky a další informace (rozpis, úspěšnosti ...) najdete na webu: http://stis.ping-pong.cz
Veřejnost je průběžně informována i v tisku např. v
Jičínském deníku.
Navštivte i aktualizované webové stránky našeho
oddílu http://pinec-starapaka.webnode.cz, o které se
stará Martin Budina.
Nově se dočtete reporty z utkání třetí ligy od jednotlivých hráčů A-družstva.
Pinku zdar a pevné zdraví v roce 2018!
Za oddíl stolního tenisu Petr Dlabola

www.starapaka.cz

11. ročník Silvestrovského turnaje v Roškopově
31. prosince 2017 byl tělovýchovnou jednotou Sokol Roškopov uskutečněn již jedenáctý ročník Silvestrovského turnaje. V tomto
rámci byl také uspořádán 22. prosince 2017 turnaj dětí. Zde jsou výsledky obou turnajů:
Dvouhra chlapci: 				
Dvouhra děvčata:
1. místo: Matyáš Rajm				
1. místo: Eliška Křížová
2. místo: Petr Krejčí nejml. 			
2. místo: Klárka Sochorová
3. místo: Václav Krejčí 				
3. místo: Terezka Zuzánková
4. místo: Matěj Kříž 				
4. místo: Majda Sochorová
Čtyřhra dětí:
1. místo: Eliška Křížová – Václav Krejčí
2. místo: Petr Krejčí nejml. - Matěj Kříž
3. místo: Klárka Sochorová – Terezka Zuzánková
4. místo: Matyáš Rajm - Majda Sochorová
Turnaj dětí byl skvělý. Děti obdržely diplomy, medaile a věcné ceny. Všichni jsme měli velkou radost z toho, jak vše probíhalo.
Dvouhra muži: 					Dvouhra ženy:
1. místo: Josef Krejčí st.				
1. místo: Adélka Krejčová
2. místo: Petr Krejčí st. 				
2. místo: Eliška Křížová
3. místo: Jiří Stuchlík 				
3. místo: Daniela Vítová
4. místo: Jaromír Šafář 				
4. místo: Kateřina Krejčová
5. místo: Ondřej Zuzánek 				
5. místo: Petra Krejčová
6. místo: Karel Zuzánek 				
6. místo: Helena Hlavatá
7. místo: Luděk Sochor 				
7. místo: Terezka Zuzánková
8. místo: Pavel Rajm 				
8. místo: Klárka Sochorová
		
Ing. Petr Krejčí, předseda TJ Sokol Roškopov
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fotosloupek

Mezinárodní projekt Erasmus - Setkání v Turecku

Předvánoční výlet 1. stupně do Krňovic

Návštěva Národního divadla

Posezení nad kronikami

Silvestrovský turnaj ve stolním tenise

Výroba věnečků v Ústí

Tříkrálová sbírka

Stavba pomníku padlým
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