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USNESENÍ z 21. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

obce Stará Paka, konaného dne 5. 4. 2018 od 18:00 hodin v zasedací síni OÚ Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 21. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Stará Paka rozšířený 
v bodě 11) Smlouvy o podbod písmeno 
j/ smlouva o dílo obec x Multiaqua – pro-
jektová dokumentace na opravu hava-
rijního stavu kanalizace v ul. Revoluční 
a rozšířený v bodě 12) Různé o podbod 
písmeno c/ informace o proběhlém audi-
tu hospodaření obce za r. 2017.

2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 21. veřej-
ného zasedání pana Petra Sládka. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
pan Mgr. Pavel Antoš a pan Ladislav Frý-
ba.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 20. 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) schvaluje rozpočtové opatření č. 2 obce 
Stará Paka na rok 2018.

Zodpovídá: ZO, hlavní účetní. 
Termín: průběžně
6) schvaluje Vymezení běžné údržby a drob-

ných oprav souvisejících s užíváním bytu 
a nebytových prostor ve vlastnictví obce 
Stará Paka, které provádí a hradí nájemce.

Zodpovídá: ZO. Termín: 6. 4. 2018
7) bere na vědomí vydání příkazu starosty 

obce k provedení kontroly protipovod-
ňových prvků umístěných v hasičských 
zbrojnicích ve Staré Pace, Roškopově a 
Ústí u Staré Paky.

8) bere na vědomí výsledek kontroly v po-
době protokolu o kontrole ČŠI na dodr-
žování právních předpisů, které se vzta-
hují k poskytování vzdělávání a školských 
služeb v Masarykově základní škole Stará 
Paka a výsledek inspekce v podobě in-
spekční zprávy ČŠI dle § 174 odst. 2 písm. 
a), b) a c) školského zákona, ve znění poz-
dějších předpisů v Mateřské škole Stará 
Paka.

9) schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Stará Paka č. 1/2018 o nočním klidu.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně.
10) schvaluje výsledek zadávacího řízení na 

dílo: „Rekonstrukce a přístavba hasičské 
zbrojnice JSDH Stará Paka“ a na základě 
doporučení komise pro posouzení kva-
lifikace a hodnocení nabídek souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným 
účastníkem NADOZ s.r.o., Kumbur-
ský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČ: 
49283171, který podal nejvýhodnější ce-
novou nabídku.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně.
11) schvaluje smlouvu o dílo s účastníkem 

NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 
01 Nová Paka, IČ: 49283171 na dílo: „Re-
konstrukce a přístavba hasičské zbrojnice 
JSDH Stará Paka“. Smlouva bude uzavře-
na po uplynutí lhůty pro podání námitek 
proti rozhodnutí zadavatele o výběru 
dodavatele v případě, že žádná námitka 
nebude doručena.

Zodpovídá: starosta. Termín: po uplynutí 
lhůty pro podání námitek
12) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou PFT spol. s r.o. na výměnu 
okenních výplní v KD Ústí za celkovou 
částku 133 355,61 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
13) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou PFT spol. s r.o. na výměnu 
vstupních dveří do Pošta partner v rámci 
budovy OÚ za celkovou částku 59 566,- 
Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
14) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou ENIKA CZ s.r.o. na realiza-
ci opravy světelných bodů včetně výložní-
ků v rámci ulice Revoluční ve Staré Pace 
za celkovou částku 797 572,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
15) schvaluje smlouvu o uzavření budou-

cí smlouvy o zřízení věcného břemene 
a smlouvu o právu provést stavbu mezi 
obcí Stará Paka a ČEZ Distribuce na zří-
zení kabelového vedení NN jako součásti 
distribuční soustavy na pozemku parc.č. 
1396 pro novostavbu rodinného domu 
na pozemku parc.č. 267/4, vše v k.ú. Sta-
rá Paka za budoucí jednorázovou úplatu 
ve výši 10 000,-Kč bez DPH. Smlouva se 
uzavírá pro potřeby stavebního řízení dle 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Čez Distribuce, a.s. o zřízení věcného 
břemene – služebnosti - zřízení a pro-
vozování zařízení distribuční soustavy a 
právo oprávněné strany zřídit, provozo-
vat, opravovat a udržovat součást distri-
buční soustavy a taktéž provádět obnovu, 
výměnu, modernizaci a odstranění zaří-
zení distribuční sítě na pozemcích parc.č. 
26/1 a 27/1 v k.ú. Ústí u Staré Paky za 
jednorázovou úplatu ve výši 12 100,-Kč 
včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
17) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Sta-

rá Paka a firmou Josef Buchar na prodej 
vleku BSS PS2 Agro, SPZ JC 64-73, za 
smluvní cenu 37 000,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
18) schvaluje smlouvu kupní mezi firmou 

Ohaveč s.r.o. a obcí Stará Paka na kou-
pi dodávkového vozidla Ford Transit 
mikrobus, r. v. 2011, za smluvní cenu  
233 000,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
19) schvaluje smlouvu příkazní mezi obcí 

Stará Paka a firmou EGREGA PLUS s.r.o. 
o výkonu činnosti odborného lesního 
hospodáře. Účelem této smlouvy je zajiš-
tění odborné úrovně hospodaření v lesích 
ve vlastnictví obce Stará Paka.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
20) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Multiaqua s.r.o. na vypra-
cování projektové dokumentace pro pro-
vádění stavby a pro zadávací řízení pro 
výběr zhotovitele na opravu havarijního 
stavu části cca 220 m splaškové kanaliza-

ce v ulici Revoluční od č. p. 96 až po č.p. 
529 za celkovou cenu 107 690,- Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
21) bere na vědomí informaci pana starosty o 

akci „Úprava místní komunikace ul. Ko-
menského a doplnění parkovacích míst“.

22) bere na vědomí informaci pana starosty 
o organizaci plánovaných oslav 660 let od 
první písemné zmínky o obci Stará Paka, 
která se bude konat dne 2. 6. 2018 v rámci 
VSH Sokolák a na louce u zahrádek v lo-
kalitě Záduš.

23) bere na vědomí informaci starosty o pro-
běhlém auditu hospodaření obce Stará 
Paka za rok 2017.

24) bere na vědomí informaci pana L. Frýby 
o konání Staropackého krosu dne 21. 4. 
2018.

25) bere na vědomí informaci p. L. Frýby o 
zanesených svodnicích v komunikacích 
na území obce.

26) bere na vědomí připomínku p. Mgr An-
toše na nepořádek v prostranství spodní 
části ulice Revoluční naproti Staropacké 
sokolovně.

27) bere na vědomí informaci p. Mgr. Antoše 
o opatřeních Masarykovy základní školy 
v souvislosti s vniknutím nepovolaných 
osob do budovy školy.

28) bere na vědomí upozornění paní H. 
Hylmarové na časté poruchy veřejného 
osvětlení v Ústí.

29) bere na vědomí dotaz p. P. Fejfara na 
opravu a výměnu vozovkového souvrství 
autobusové otočky v Ústí.

30) bere na vědomí informaci Ing. Červené-
ho o konání oslav vzniku Sokola a SDH v 
Roškopově dne 16. 6. 2018.

31) bere na vědomí dotaz pana Ing. Červe-
ného na instalaci nových orientačních a 
vývěsních tabulí v obci.

32) bere na vědomí poděkování pí. Mgr. Hy-
kyšové na umístění fotopasti na území 
obce.

33) bere na vědomí dotaz pí. Mgr. Hykyšové 
na revitalizaci zelených ploch ve spodní 
části ulice Revoluční.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy za-
stupitelstva obce Stará Paka
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USNESENÍ z 22. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

obce Stará Paka, konaného dne 31. 5. 2018 od 18:00 hodin v zasedací síni OÚ Stará Paka
Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 22. veřejného zasedání 

Zastupitelstva obce Stará Paka  
2) schvaluje ověřovatele zápisu z 22. veřejné-

ho zasedání pana Ladislava Frýbu. 
3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 

pan Ing. Pavel Červený a pan Petr Fejfar.
4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 21. 

veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) schvaluje výsledek poptávkového řízení 
na dílo: „Stará Paka – ul. Komenského, 
úprava MK a doplnění parkovacích míst“, 
v 1. pořadí nabídka firmy Obis, spol.s r.o. 
–  částky v návrhu ve smlouvě dílo ve výši 
1 171 532,- Kč bez DPH, v 2. pořadí na-
bídka firmy Nadoz s.r.o. – částky v návrhu 
ve smlouvě dílo ve výši 1 249 362,- Kč bez 
DPH. Komise pro posouzení kvalifikace 
a hodnocení nabídek doporučuje uzavřít 
SOD s firmou Obis, spol s r.o.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně.

6) bere na vědomí Omluvu za neuzavření 
smlouvy o dílo od firmy Obis, spol s r.o., 
která byla oslovena jako vítěz poptávko-
vého řízení na akci „Stará Paka – ul. Ko-
menského, úprava MK a doplnění parko-
vacích míst“ k uzavření SOD.

7) schvaluje smlouvu o dílo s účastníkem 
NADOZ s.r.o., Kumburský Újezd 24, 509 
01 Nová Paka, IČ: 49283171 na dílo: „Sta-
rá Paka – ul. Komenského, úprava MK a 
doplnění parkovacích míst“, jejíž nabídka 
byla v poptávkovém řízení hodnotící ko-
misí vyhodnocena jako 2. nejvýhodnější, 
za celkovou částku ve výši 1 249 362,-Kč 
bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
8) schvaluje směrnici pro nakládání s osob-

ními údaji Obce Stará Paka.
Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
9) bere na vědomí připomínku p. P. Fejfara 

k přerostlé trávě v příkopech podél silnic 
II. a III. třídy. 

10) bere na vědomí žádost p. Mgr. P. Antoše 
o údržbu trávy a křovin podél obecních 
cest.

11) bere na vědomí informaci p. Mgr. P. An-
toše o havárii stropu v tělocvičně Masa-
rykovy základní školy Stará Paka a řešení 
této havárie.

12) bere na vědomí dotaz p. L. Frýby na pro-
gram oslav 660 let založení obce Stará 
Paka.

13) bere na vědomí připomínku p. Ing. P. 
Červeného na termín instalace vývěsních 
ploch v obci.

14) bere na vědomí dotaz p. S. Havlíka na slo-
žení výběrové komise na úpravu místní 
komunikace a parkovacích míst v ul. Ko-
menského.

Usnesení schváleno 6 přítomnými členy za-
stupitelstva obce Stará Paka

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 19. května proběhlo v zasedací síni Obecního úřadu ve Staré Pace další vítání občánků. Tentokrát se zde vystřídaly 
dvě „party“ dětiček. Miminka a jejich rodiny přivítaly děti z mateřské školy. Paní ředitelka MŠ L.Typltová představila děti panu 
starostovi Dlabolovi. Ten ve své řeči předestřel, co všechno na rodiče a jejich děti čeká, než vyrostou. Zatímco si děti lebedily v 
kolébce, rodiče se podepisovali do kroniky. Pro všechny děti jsme připravili soubor kostiček ke skládání a také tašky s předměty 
k akci Bookstart (S knížkou do života), které obsahují pozvánku do knihovny a nabídku vhodné literatury pro nejmenší občánky. 
Po společném přípitku následovalo rodinné fotografování, které perfektně zvládla fotografka Martina Šepsová. Díky!
Přejeme všem dětem šťastné a spokojené dětství a rodičům jen hodně radosti a žádné starosti. A těšíme se na další setkávání.

Hana Hylmarová

Anna Fejfarová, Dominik Miller a Václav a Vojtěch Řehákovi Anna Marie Ouzká, Viktorie Stoklasová, Erik Onderčanin a David Po-
rubský

KN I H OVNA –  P RÁ Z DN I N OVÝ  P ROVO Z
    3. 7. – 13. 7. je v knihovně běžný provoz
  16. 7. – 27. 7. dovolená
  30. 7. –   3. 8.  běžný provoz
    6. 8. – 17. 8. dovolená
   Od 20. 8. je opět běžný provoz. Klidně si zavolejte na 723 343 501, 
   změna může nastat z minuty na minutu.

   Přeji Vám všem krásnou dovolenou a prázdniny.     Knihovnice
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První akce v rámci oslav. V sobotu 26. 
5. 2018 vyrazila více než desítka pout-
níků spolu s Mgr. Ivo Chocholáčem na 
výlet ze staropackého nádraží vlakem 
do Bělé a přes Jívu zpátky do Staré Paky. 
Při malých zastaveních v krajině jsme si 
vyslechli zajímavé komentáře k historii 
krajiny - jak vznikala její tvář, jak ovliv-
ňovala své obyvatele, zajímavosti o míst-
ních názvech nebo třeba o spiritistickém 
hnutí! Počasí bylo příznivé a já panu 
Chocholáčovi i všem účastníkům děkuji 
za příjemně strávené odpoledne!

Mgr. Kateřina Krejčová

Promítání historických fotografií
Druhá akce proběhla 31. 5. 2018 v 
knihovně. Chaloupka praskala ve švech, 
pan Čejka i jeho kolegyně Petra Ple-
cháčová a ředitelka muzea v Nové Pace 
Iveta Mečířová připravili promítání his-
torických fotografií a společnou diskuzí 
se zúčastněnými jsme si osvětlili některé 
neznámé nebo pozapomenuté momenty 
a lidi z historie Staré Paky. Bylo to skvělé, 
děkuji všem návštěvníkům. Pokud máte 
i vy nějaké zajímavé fotografie a zapůjči-
li byste je k oskenování, uložím vše pro 
další generace v knihovně. 
Vše vyfotografoval Martin Žantovský. 

knihovnice
 
V sobotu 2. června vyvrcholily oslavy 
660 let od první zmínky o Staré Pace.
Hned od rána probíhal na hřišti Soko-
lák dětský sportovní víceboj. Za splnění 
všech i netradičních disciplín obdržely 
děti svačinový box s mlsem a další od-
měny. Zasportovat si přišlo 120 dětí, což 
bylo super! Roškopovští hasiči potréno-
vali svaly u staré ruční stříkačky. Celé 
dopoledne také mohli zájemci navštívit 
Masarykovu základní školu, která byla 
otevřená pro veřejnost. Odpolední pro-
gram odstartovala skupina YELLOW SI-
STERS, potom zazpívaly děti z Masary-
kovy základní školy ve Staré Pace, během 
odpoledne a večera si na své přišli milov-
níci country, rocku, big-beatu, metalu i 
popu. V rámci doprovodného programu 
se představily spolky, které ve Staré Pace 
fungují – letečtí modeláři, kynologové, 
Fjordský hřebčín. Malí staropačtí hasi-
či předvedli požární útok, proběhl křest 
zmodernizovaného vozu staropackých 
hasičů. Na doplnění programu probíhaly 
skotské hry a také ukázka zásahu policej-
ního psa, který honil „zloděje“.
Slavnostní den vyvrcholil ohňostrojem a 
koncerty skupin Seven a Megaděs.
Jídla i pití bylo dost, počasí nám přálo, 
tak snad se vše vydařilo.

Na dobrovolném vstupném byla vybrána 
částka 13 457,-Kč, Obec Stará Paka ji za-
rovnala na 15 000,-Kč a obdrží ji od obce 
formou daru rodiče zdravotně postiže-

OSLAVY 660 LET OD PRVNÍ ZMÍNKY O STARÉ PACE
ného Jaroslava Tomeše z Roškopova na 
pořízení nové tříkolky ke zlepšení mobi-
lity. Děkujeme všem, kteří se na zorgani-
zování a průběhu oslav podíleli. 

CHVÁLA VÝROČÍ 660 LET STARÉ PAKY
Velice jsem se na tuto událost těšila a 
přála si, aby vše dobře dopadlo a bylo 
hezké počasí, což se také splnilo.
Jako návštěvník a pozorovatel jsem zde 
strávila celý den a musím říci, že vše bylo 
skvěle zorganizováno. Na své si přišly 
děti i dospělí. Skvělá příležitost k poba-
vení a setkání s kamarády a známými.
Sportovní dopoledne, plné vtipných, ná-
ročných i poučných disciplín, potěšilo 
všechny děti a jejich úspěchy byly odmě-

něny milými cenami. Programy na sebe 
perfektně navazovaly, dostatek jídla a pití 
se obešel bez velkého čekání, příjemný 
výběr hudebních skupin nadchl mladší i 
starší generaci a ten ohňostroj - PARÁ-
DA!
Tímto bych chtěla poděkovat panu sta-
rostovi a všem občanům, kteří se na této 
akci podíleli a zasloužili se tak lidem o 
příjemně prožitý den!
            S pozdravem        Lenka Jechová

Promítání historických fotografií
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S T AROPACKÝ  D I V AD E L N Í  Č E RV EN EC

Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se spolkem OPEN ART, z.s. a Masarykovou základní školou Stará Paka vás srdečně 
zvou na čtvrtý ročník Staropackého divadelního července. Každou červencovou středu od 17.00 se budete moci vy a vaše děti 
opět pobavit u divadelního představení nebo koncertu. Různé divadelní soubory ze všech koutů republiky předvedou své umění 
v prostoru za základní školou, nebo v areálu AVZO Roškopov. Vstup je zdarma.

4. 7. 
ANGATAR je tvůj kamarád 
z Grónska! 
Deset písní o malém inuitském lovci. 
Všechno, co potřebuje, má vždycky při 
sobě. Půlhodinová koncert - pohádka 
snoubící napětí s poezií v podání třech 
ženských hlasů. Na motivy knihy Milo-
slava Stingla zpívají Marcela Zachovalo-
vá, Vanda Marečková a Eva Kratochví-
lová. Koná se v prostoru za základní 
školou.

11. 7. Koncert kapely Bom-
barďák je vždycky BomBa! 
I když... Bombarďák není úplný vzor va-
šich dětí. Ale zase na něm můžete uká-
zat, že... Škola se nezapaluje. Zvířata se 
netýrají. Rodiče se nezamykají na balkon 
(někdy). Jediné, co tomuhle hiphoperovi 
jde, je hudba. Kdyby ho kluci nevyhodili 
z kapely. Folk jů! Krátké scénky, divoké 
struny, bláznivé řeči, dance plné rance. 
Koná se v areálu AVZO v Roškopově.

18. 7. Divadlo Puls: Mravenec a slon 
Pohádka pro malé děti o třech kamarádech – Veverce, Slonovi a Mravenci, kteří spolu 
bydlí. No tedy bydlí… Oni se o to snaží, ale občas se jim moc nedaří. 
Slonovi je totiž všechno malé, Mravenci zase velké a chudák Veverka aby je stále 
usmiřovala. Ve-
verka se však jed-
noho dne záhadně 
ztratí a těm dvěma 
nezbude nic jiné-
ho, než ji zachrá-
nit. V režii Marka 
Bečky hrají Lucie 
Radimerská, Josef 
Horák, Jan Pichler 
– Divadlo PULS.! 
Koná se v prostoru 
za základní školou.

25. 7. Koncert kapely 
„Nedloubej se v nose“ 
Parta „usmrkánků“ z Divadla rozmani-
tostí v Mostě opět zahraje pro všechny 
malé i velké „smrkáče“. NOSchválně, už 
jste si na koncertě někdy jen tak popo-
smrkávaly do rytmu? Anebo tančily ma-
líčkové tance vsedě? Černobílá podívaná 
ve stylu „denciny-denciny“ je určena pro 
všechny, kteří nemají nos nahoru : ) Pro 
velký úspěch po roce opakujeme! Koná 
se v areálu AVZO v Roškopově.

Pro aktuální informace sledujte plakáty a 
stránky obecního úřadu.

Za OÚ Stará Paka a Open Art, z.s. 
Mgr. Kateřina Krejčová
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Sedmikráska je třídou nejmladších dětí v 
naší MŠ, jsou zde děti ve věku 2 - 5 let. 
Začátek školního roku byl zaměřen ze-
jména na adaptaci nově příchozích dětí, 
mezi nimi byly nově děti tříleté, ale i děti 
dvouleté. Za přispění zřizovatele moh-
la být ve třídě přítomna v dopoledních 
hodinách chůva. Děti se postupně se-
znamovaly s režimem dne ve školce a s 
novými pravidly. 
Již v září se zúčastnily divadelního před-
stavení ,,Námořnická pohádka“. Ve třídě 
se během dopoledne učíme první říkan-
ky, písničky, společné hraní, cvičení, de-
chová cvičení, artikulační cvičení, uvol-
ňovací grafomotorická cvičení, držení 
tužky. Při pobytu na školní zahradě si 
společně vyzkoušíme tvořivé hry v písko-
višti, průlezky, skluzavky, pirátskou loď. 
Děti se dokonce zapojily i do společného 
úklidu spadaného listí, které shrabovaly 
a odvážely. V podzimních měsících při-
šly první nemoci, děti trápily zejména 
respirační choroby, neustále se opakující 
rýmy a kašle. Proto jsme neustále na ro-
diče a děti apelovaly na správný nácvik 
vyprazdňování nosu, používání kapes-
níku a dodržování hygieny. Pro děti této 
věkové kategorie je nejdůležitější nácvik 
sebeobsluhy. Samostatné oblékání, obou-
vání, stravování, použití toalety, dodržo-
vání hygieny a používání kapesníku jsou 
pro děti náročné, ale všestranně rozvíje-
jící činnosti. Proto jsme dbaly na velkou 
míru samostatnosti.
V říjnu nás potěšila ukázka výcviku po-
licejních psů na naší školní zahradě. Ve 

třídě si děti zahrály první pohádkovou 
scénku z pohádky „O veliké řepě.“ Také 
jsme oslavily první svátky a narozeniny.
V době adventu se děti připravovaly na 
besídku pro rodiče.  S básněmi, písně-
mi o čertech a Mikuláši, s rytmickým 
doprovodem na drumbeny překvapily 
všechny přítomné. Začátkem prosince už 
jsme stavěli první sněhuláky. Užili jsme 
si společnou nadílku pod rozsvíceným 
vánočním stromečkem. Děti se radovaly 
z nových hraček, knížek a pomůcek. Pro 
rodiče si vyrobily andělská přání, nazdo-
bily si tradiční vánoční vrkoče a přes dal-
ší praktické činnosti nakoukly pod po-
kličku českých tradic a zvyků. Těšili jsme 
se na nejkrásnější svátky v roce.
Hned po vánočních prázdninách nás 
navštívili Tři králové, děti si vybarvily a 
vyrobily královskou korunu. Začal čas 
zimních radovánek, sportů, ale i bezpeč-
nosti a ochrany zdraví. Letošní zima nám 
přála a poskytla dostatek sněhu pro jízdy 
na bobech a lopatách. Na vycházkách do 
nejbližšího okolí jsme pozorovali promě-
ny počasí ve všech ročních obdobích.
Ve spolupráci s rodiči jsme dětem před-
stavily druhy povolání. Děti viděly a sly-
šely o práci policisty, strojvedoucího, aj. 
Fotokoutek s jednou z maminek jsme si 
moc užili, společně se zasmáli a vznikly 
tak moc pěkné památeční fotografie na 
naše společné chvíle. Přichystali jsme i 
překvapení pro maminky k jejich jarní-
mu svátku. Moc si vážíme dobré spolu-
práce s rodiči.
V dubnu jsme se vydali na procházky do 

okolí, kde jsme na zahradách, pastvinách 
a v lesích pozorovali zvířata.
V květnu nás čekal výlet na hrad Pecka, 
kde jsme viděli představení Princ Ba-
jaja, a děti si mohly vyzkoušet řemesla 
v dobových dílničkách.  Besídka ke dni 
matek, kdy děti nacvičily divadelní po-
hádku v kostýmech s říkadly, písničkami 
a hudebním doprovodem, byla vrcholem 
jejich celoročního úsilí a opět nás svojí 
šikovností překvapily. Pravidelně jsme 
také navštěvovali nově vybudované hři-
ště s venkovním posilovnou, kam se rádi 
vracíme.
V červnu jsme u příležitosti Meziná-
rodního dne dětí uspořádali pro děti 
Sportovní den na Sokoláku. Děti spor-
tovaly, soutěžily, hrály si v písku na vo-
lejbalovém hřišti, houpaly se a klouzaly 
v dětském koutku. Nakonec odcházely 
odměněné medailemi a drobnými dárky 
a spokojené, jak svátek společně oslavily.
Začátkem června většinu nejmladších 
dětí skolilo infekční virové onemocně-
ní neštovice. A tak konec školního roku 
děti prožily společně se zbývajícími dět-
mi z ostatních tříd.
Školní rok jsme si společně moc užili, za-
žili jsme spoustu legrace, poznali spous-
tu kamarádů, hodně zajímavého, hodně 
nového. Poznali jsme krásné okolí naší 
školky. Děti byly a jsou moc šikovné a po 
zasloužilém prázdninovém odpočinku se 
budeme těšit na začátek nového školního 
roku.

M. Vytvarová, Bc. Jana Staňková

Š KO L KA –  R OK  V  S E DM I K RÁ SC E
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Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Naše mateřská škola získala dotaci, která 
je spolufinancována Evropskou unií na 
projekt v rámci „ výzvy č. 22-OP VVV- 
Šablony pro MŠ a ZŠ I“ s názvem Zvýšení 
kvality výuky v MŠ Stará Paka (dále jen 
Šablony I) Cílem tohoto projektu bylo 
zvýšení kvality předškolního vzdělávání 
včetně usnadnění přechodu dětí do zá-
kladní školy.
V průběhu dvou školních roků jsme díky 
tomuto projektu mohli čerpat finance na 
školní asistentku, která se věnovala pře-
devším dětem ohroženým školním neú-
spěchem. Paní učitelky se také účastnily 
vzdělávání pedagogických pracovníků v 
oblasti Specifika práce s dvouletými dět-
mi. Pro naše paní učitelky je vzdělávání v 
této oblasti velkým přínosem vzhledem 
k tomu, že dvouletých dětí v mateřské 
škole stále přibývá. Další oblastí vzdě-
lávání v rámci Šablon I byl Osobnostně 
sociální rozvoj pedagogů. Proškolení 
na toto téma se zúčastnily všechny paní 
učitelky mateřské školy. V přechozím ob-
dobí jsme pociťovali nedostatky a málo 

znalostí v oblasti polytechnické výcho-
vy. Proto se v rámci Šablon I vzdělávaly 
paní učitelky i v tomto oboru. Tentokrát 
ale vyjížděly na „zkušenou“ do jiných 
mateřských škol, které v polytechnické 
výchově vynikají. Získané poznatky pak 
uplatnily v naší MŠ. 
Velký význam pak měla Odborně zamě-
řená tematická setkávání a spolupráce s 
rodiči dětí v MŠ. V průběhu dvou let se 
tak měli rodiče dětí možnost zúčastnit 
šesti setkání s odborníky, kde převažo-
valy přednášky z oblasti přípravy dětí na 
školu a logopedické péče.
Protože byl pro naši MŠ projekt velkým 
přínosem ve všech výše uvedených ob-
lastech, rozhodli jsme se, že opět zažádá-
me o dotaci v rámci tzv. Šablon II. V nové 
žádosti jsme se tentokrát zaměřili přede-
vším na personální podporu, a doufáme, 
že tak získáme prostředky na financování 
chůvy pro dvouleté děti. Další oblastí, ve 
které bychom se chtěli vzdělávat, je vyu-
žití ICT ve vzdělávání v mateřské škole.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Projekt Zvýšení kvality výuky v Mateřské škole

Š K O L A

Berušky v Domově 
seniorů

Ve středu 20. června 2018 jsme si s dětmi 
udělali výlet do Nové Paky a při té příle-
žitosti jsme navštívili i Domov seniorů, 
kde jsme měli domluvené malé pásmo 
říkanek, básniček a tanečků.  Před začát-
kem představení děti rozdaly seniorům 
dárky, které vlastnoručně vyrobily v ma-
teřské škole. 
Vystoupení se dětem povedlo, byly od-
měněny velkým potleskem a připravený-
mi sladkostmi, což děti přijaly s nadše-
ním.
Protože bylo neskutečné vedro, stavili 
jsme se na zmrzlinu a vyčkali příjezdu 
autobusu, kterým jsme se vrátili do škol-
ky unavení, ale spokojení.

Jitka Bajerová a Eva Zahradníková

Staropačtí páťáci 
na zkušené v Německu
Ani v letošním roce si žáci 5. třídy ne-
nechali ujít týdenní pobyt v partnerském 
městě naší školy Bad Langensalza. Ja-
zykové znalosti s dětmi po celý rok pi-
lovala paní učitelka Jírová, a tak se 10. 
června ráno vydalo třináct odvážných 
na dlouhou cestu za hranice. První den 
jsme začali vážněji. Prohlídka bývalého 
koncentračního tábora v Buchenwaldu 
dožene k přemýšlení nad lidským poko-
lením každého z nás. Další program byl 
už mnohem veselejší. Návštěva ZOO v 
Erfurtu, automobilové muzeum v Eise-
nachu, hrad Wartburg, výstava miniatur 
různých staveb a bobová dráha, krásné 
město Gotta a kouzelné zahrady v Bad 
Langensalza, to jsou naše tradiční za-
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stávky. Německá strana ale nachystala 
i mnohá překvapení. Senzační bylo do-
poledne ve volnočasovém centru, kde se 
našim dětem věnovali sympatičtí lektoři 
Sven a Anett. Rytmické a pohybové hry, 
využití němčiny, malování na textil, pizza 
jako kolo od vozu – na to nikdy nezapo-

meneme. Den před odjezdem vzala paní 
učitelka Marion děti dokonce na pouť! 
Potom ještě na zmrzlinu a do domu pl-
ného prolézaček a skluzavek. Naši „velcí“ 
páťáci zde vydrželi řádit přes dvě hodiny. 
Když ke všemu připočteme každodenní 
večerní hry na hřišti u penzionu a přízni-

vou večerku, zážitek roku byl jistě zaru-
čen. Na závěr by bylo vhodné poděkovat 
za příspěvek ve výši téměř 50 tisíc korun, 
který do projektu investoval Královéhra-
decký kraj a partnerské město Bad Lan-
gensalza.   

Lucie Novotná

Den Země – Stezka 
korunami stromů 

Krkonoše
Letošní celosvětový svátek Dne Země 
jsme si připomněli 19. a 20. dubna vý-
letem do korun stromů v Jánských Láz-
ních. První stupeň vyrazil ve čtvrtek a 
druhý stupeň v pátek. Žáci vyššího stup-
ně ještě absolvovali exkurzi v Černém 
Dole, kde mohli vidět těžbu vápence a 
následný transport do vápenek v Kun-
čicích nad Labem. Byli seznámeni s his-
torií nejdelší nákladní lanové dráhy ve 
střední Evropě. 
Cíl, připomenout dětem krásy přírody 
Krkonoš, byl díky krásnému počasí spl-
něn.
  M. Nosková

Šampioni kraje
Staropačtí páťáci se dne 25. 5. 2018 zúčastnili krajského finále ve vybíjené základních 
škol v Kostelci nad Orlicí. Po celou dobu turnaje nepoznali chuť porážky a po pěti 
vyhraných zápasech s přehledem celý turnaj vyhráli. Zajistili si tak postup na celore-
publikové finále konané v červenci v kempu Pecka. 
Tam by reprezentovali Královehradecký kraj v konkurenci 16 nejlepších týmů z celé 
České republiky. Bohužel, ke smůle našich sportovců se termín kryl s mezinárodním 
zájezdem 5. tříd do Německa. Takový už je někdy sportovní osud…Ale kluci! 
Pro mě jste medailisti!!! Díky.     

L. Harčarik

ilustrační foto
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Mezinárodní projekt Erasmus - závěrečné setkání v Polsku
Ve dnech 13. 5. – 18. 5. 2018 se konalo další mezinárodní projektové setkání učite-
lů a žáků z Německa, Polska, Turecka a Česka. Hostitelskou školou byla speciální 
škola pro hendikepované děti v polském městě Pleszewě.

První den setkání jsme si nejprve pro-
hlédli školu a nahlédli do vyučování. Pak 
jsme se sešli se starostou města, který nás 
prostřednictvím obrazové prezentace 
podrobně seznámil s regionem a popřál 
všem účastníkům zdárný průběh projek-
tového setkání.

V dalších dnech jsme navštívili zábav-
ně naučný park Gorecznik, upekli jsme 
housky ve starobylé pekárně. Došlo i na 
vodácké dovednosti, když jsme jeli řeku 
Prosnu. Byli jsme speciálními hosty Slav-
nosti hendikepovaných dětí. Zkusili jsme 
si kovbojské dovednosti ve westernovém 

městečku Laredo – Chocz. V závěru se-
tkání jsme zamířili na exkurzi do Wroc-
lavi. Nejprve jsme se dověděli zajímavé 

informace o vodě, lodích, ponorkách v 
muzeu vody Hydropolis a exkurze pak 
pokračovala prohlídkou zoologické za-
hrady. 
Zde, kromě běžných pavilonů se zvířaty 
z celého světa, je velkým zážitkem ná-
vštěva obřího oceánária, ve kterém jsme 
mohli pozorovat žraloky, rejnoky, velké 
želvy i další mořské živočichy. 
   
Na závěr si jednotlivé školy předaly kata-
logy turisticky zajímavých míst ve svém 
regionu – hlavní projektový úkol, který 
jsme po dva roky roky tvořili.

  K. Kamlerová

Nadějný sportovec
Náš mladý sportovec František Doubek 
byl vyhlášen jako 3. nejlepší sportovec 
Královéhradeckého kraje za 2. místo na 
olympiádě dětí a mládeže v Brně, kde 
závodil za Sokol Nová Paka. 
Jeho sportovní výkony se stále zlepšují a 
nepolevuje. 2.-3. června se stal Mistrem 
ČR v desetiboji v kategorii dorostenců 
se ziskem 6659 bodů.
A na MČR tento víkend získal 2. místo v 
hodu oštěpem, který dolétl až na hranici 
64 metrů. Svým výkonem splnil požadav-
ky pro účast na ME v Györu. 

Držme mu palce a gratulujeme.
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Výlet na hrad Pecka
V úterý 15. května putovala 4. a 5. tří-
da za Karlem IV. na hrad Pecka. Zvolili 
jsme méně tradiční způsob cestování. Do 
Borovnice jsme jeli vlakem, odtud až na 
Pecku pěkně po svých. Program o Karlu 
IV. byl opravdu pěkný. Výpravné před-
stavení nám přiblížilo život ve středově-
ku, někteří žáci se i aktivně zapojili jako 
skuteční herci. Po představení na nádvo-
ří hradu jsme se rozdělili do skupin a 
přemístili se na různá stanoviště kolem 
hradu. Dozvěděli jsme se mnoho zajíma-
vého o koních, umleli jsme obilí, vyprali 
prádlo na valše i lámali a pročesávali len. 
Na vlastní kůži jsme se přesvědčili, že to 
naši předci neměli zrovna lehké.
  Lucie Novotná

KN I H OVNA –  P a s o v á n í  p r v ň á č k ů  n a  č t e n á ř e

A je to tu zase. Konec školního roku 
přináší spoustu aktivit a jednou z nej-
milejších je pro knihovnice pasování 
prvňáčků na čtenáře. V průběhu celého 
školního roku jsme se s dětmi a paní 
učitelkou Jitkou Jírovou setkávaly buď v 
knihovně, nebo u nich ve škole. Děti se 
seznamovaly s písmenky a že to byla těž-
ká práce! Vše vyvrcholilo v úterý 19. 6., 
kdy jsme se sešli v zasedací místnosti OÚ 
ve Staré Pace. Pan král Josef I. si přišel 
poslechnout, co se děti za celý rok nau-
čily a za odměnu je pasoval na čtenáře. 
Ale nebylo to jen tak! Všechny děti nej-
prve přečetly připravený úryvek ze své 
oblíbené knížky, potom jsem formou od-
povědí na kvízové otázky zjišťovala, jak 
děti znají pohádky. Nakonec si přítomní 

vyslechli slib čtenáře knihovny a pan král 
velkým a těžkým mečem všechny děti 
popasoval. Za odměnu si děti odnesly 
knížku Bráchova bota od Evelíny Koubo-
vé /financoval SKIP/, dále 
voucher na průkazku do 
knihovny, svačinový box a 
také poukázku na odměnu 
– nanuka, kterou věnovala 
Alena Vodičková z potra-
vin MINIPO.
Pro děti z 1. třídy to byla 
možná první veřejná akce, 
ale všechny děti skvěle ob-
stály před svými rodiči či 
prarodiči, kteří se přišli na 
tuto slavnost podívat. 
Tak milí malí čtenáři, moc 

se na Vás těším v knihovně a doufám, že 
se budeme nadále pravidelně setkávat.

Knihovnice
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V sobotu 9. 6. se v novopackém kině 
uskutečnila vernisáž výstavy nejlépe 
hodnocených snímků 1. ročníku fo-
tografické soutěže pro děti a mládež 
HOKUS FOKUS, kterou organizoval 
spolek OPEN ART, z.s. spolu s Obec-
ním úřadem Stará Paka. Po ní došlo i 
na vyhlášení vítězů jednotlivých kate-
gorií, doplněné komentovanou projek-
cí vítězných fotografií. Mimo jiné jsme 
vyhlásili i vítěze v kategorii Staropac-
ko, do které věnoval ceny právě obecní 
úřad. Všechny fotografie z této katego-
rie budou brzy k vidění na výstavě ve 
staropacké knihovně!
Po oficiálním vyhlášení měli soutěžící 
možnost popovídat si o svých fotogra-
fiích se členy poroty, což někteří z nich, 
k naší velké radosti, využili; zpětná 
vazba a diskuze nad soutěžními sním-
ky byly hlavními důvody, proč jsme ce-
lou akci pořádali… 
Jako porotce soutěže jsme vybrali za-
jímavé osobnosti regionu, které hod-
notily zaslané snímky z různých úhlů 
pohledu (výtvarnice Jana Soběsla-
vová, fotografové Petra Menclová a 
Jakub Müller, majitel vydavatelství 
Gentiana Leoš Erben, šéfredaktor ča-
sopisu Lidé a hory Daniel Polman a 
za OPEN ART, z.s. Kristýna Končic-
ká). 
Atmosféra vyhlášení byla velmi pří-
jemná a neformální a my děkujeme 
všem, kteří se zúčastnili!
Malé shrnutí: do soutěže se přihlásilo 
bezmála 40 účastníků ve dvou věko-
vých kategoriích, kteří dohromady za-
slali více než 250 fotografií! Pochvalu 
zaslouží všichni bez ohledu na umís-
tění: )  

Za ceny do soutěže děkujeme firmám 
FotoŠkoda a Fomei.

Výsledky jednotlivých kategorií najde-
te na stránkách www.open-art.cz
Vítězové kategorie „Staropacko“:  
1. Tomáš Dyntr („Kostel“)
2. František Hrouda („Zelený život“)
3. Lenka Satránská („Cesta)

Fotografická soutěž pro děti a mládež HOKUS FOKUS

Z výstavy: 
Kateřina Ryšavá (Zmrzlá kráska)
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S E N I O Ř I
Dne 24. 5. 2018 se konalo na hřišti u klu-
bovny osadního výboru v Heřmanicích 
zápolení seniorů ve střelbě ze vzduchov-
ky. Zúčastnilo se 28 střelců a též hod-
ně fanoušků (třeba si jen přišli opékat 

buřty). Vítězem kategorie mužů byl Jiří 
Sucharda - cenu za něho přebíral jeho 
synovec Vlastimil. Druhý Pavel Ulrich 
třetí Jiří Urbanec. Ženy: první Iva On-
derčaninová, druhá Vlasta Ulrichová a 

POZVÁNKA NA KONCERT
Při příležitosti svátku sv. Vavřince vás obec Stará Paka a OPEN ART, z.s. zvou na koncert smíšeného pěveckého sboru NaŽďár ve 
staropackém kostele sv. Vavřince v sobotu 28. 7. 2018 v 18.00 hodin. 
Dvacetičlenný smíšený sbor z Horního Žďáru u Trutnova zazpívá 12 písní (2 od Tomáše Kočky, 1 srbský chorál a zbytek lidové 
písně z Moravy a Slovenska) za doprovodu akordeonu, violoncella, flétny, ukulele, perkusí aj. 

Přijďte si poslechnout písně zpívané s radostí a pro radost!

Za OÚ Stará Paka a Open Art, z.s. Mgr. Kateřina Krejčová

třetí Věra Janatová. Velký dík patří našim 
členům z Heřmanic za propůjčení hřiště 
a klubovny, rozdělání ohně a kvalitního 
občerstvení.

Alena Vágenknechtová
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RO ŠKOPOV

Oslavy na území obce Roškopov konané 
16. června 2018
Největší událostí v poslední době v 
Roškopově bylo výročí 640 let od první 
zmínky o obci Roškopov, 105 let založe-
ní TJ Sokol Roškopov a 120 let založení 
Sboru dobrovolných hasičů v Roškopo-
vě.
Celodenní oslavy, které probíhaly na lou-
ce vedle chaloupky pana Petra Ježka, za-
čaly kolem deváté hodiny ranní dětským 
desetibojem. 
Při vstupu obdržely děti kartičky, aby při 
absolvování jednotlivých disciplín moh-
ly získat razítko a poté obdržely krásnou 
a hodnotnou odměnu. 
Již při dopoledním skotačení dětí byly 
otevřeny stánky s kolčou, párkem v ro-
hlíku, kafíčkem a dobrými koláči.
Ve stánku s hudbou, kterou po celý den 
pouštěl pan Jiří Ježek z Bukoviny, byly k 
vidění fotografie, porovnávající minulost 
se současností obce.
Hlavní program oslav začal po obědě 
průvodem hasičským sborů a jejich tech-
niky za účasti kapely Javorka z Lázní Bě-
lohradu a mažoretek z Nové Paky.
V čele průvodu šli pánové velitel SDH 
Roškopov Jaromír Tomeš, který nesl 
vlajku sboru Roškopova, a pan Leoš Sed-
láček, který nesl vlajku České republiky. 
Za nimi pochodovali starosta obce Stará 
Paka Josef Dlabola a starosta SDH Pavel 
Červený  následováni kapelou Javorka a 
mažoretkami.  

Další částí průvodu byly již jednotlivé 
sbory zúčastňující se průvodu nejen se 
svými prapory, ale také se svojí jak histo-
rickou, tak současnou hasičskou techni-
kou, která byla poté vystavena k prohléd-
nutí na louce.
Po příchodu na louku a seřazení sborů 
zahrála kapela Javorka státní hymnu, sta-
rosta SDH Pavel Červený pronesl projev 
o programu oslav, starosta obce Stará 
Paka Josef Dlabola poblahopřál k výročí 
a poděkoval za pozvání. 
Ve 14 hodin začalo krásné vystoupe-
ní mažoretek z Nové Paky. Na progra-
mu byla také ukázka zásahu hasičského 
záchranného sboru u dopravní neho-
dy, kde předvedli hasiči vyprošťová-
ní zaklíněné osoby v autě a její první 

pomoc do předání záchranné službě.
V 15 hodin ukázaly své hasičské umění 
děti ze Staré Paky. Musím uznat, že ač 
jsou teprve na začátku, jsou velice šikov-
né a medaili se Soptíkem si zasloužily 
úplně všechny.
Od 15.30 započaly samotné soutěže v po-
žárním sportu družstev žen a mužů. Za 
ženy závodily členky SDH Roškopov a 
SDH Ústí u Staré Paky. Za muže  členové 
sborů Stará Paka, Roškopov, Brdo, Ústí 
u Staré Paky, Levínské Olešnice, Štikov, 
Úbislavice a Zboží. 
Ukázku zprovozněné staré motorky 
předvedli v krásných hasičských dobo-
vých oděvech členové SDH Česká Proseč 
- Štěpanice a požární útok s funkční his-
torickou stříkačkou členové SDH Roško-
pov. Všichni si zasloužili veliké uznání a 
obdiv.

Celkové výsledky klání v hasičském 
sportu, při kterém proběhly dva požární 
útoky: 
ženy - 1. Roškopov a 2. Ústí u Staré Paky
muži - 1. Zboží, 2. Levínská Olešnice, 
3. Ústí u Staré Paky, 4. Stará Paka A., 5. 
Brdo, 6. Roškopov, 7. Úbislavice, 8. Šti-
kov a 9. Stará Paka B.
Všem veliká gratulace a poděkování za 
účast a fér soutěž.

Následovala taneční zábava a po 22. ho-
dině byl odpálen nádherný ohňostroj.

Za členy SDH Roškopov chci všem or-
ganizátorům, obsluhujícím a těm, kteří 
se podíleli jakoukoliv měrou na přípravě 
tohoto velice vydařeného a úspěšného 
dne, vyslovit VELIKÁNSKÉ DÍKY.

Zuzánková Andrea, kronikářka obce 
Roškopov a jednatelka SDH Roškopov
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S POR T

Za mimořádně teplého a slunečného po-
časí se v sobotu 21. dubna 2018 uskuteč-
nil 41. ročník přespolního běhu s názvem 
Staropacký kros, jehož pořadatelem byl, 
již tradičně, Oddíl lyžování TJ Sokol Sta-
rá Paka z.s.
Tentokrát se na startu sešlo celkem 282 
závodníků ve věku od jednoho roku do 
třiaosmdesáti let. Nejstarším běžcem byl 
Vítězslav JANTSCH z Jablonce nad Ni-
sou, ročník narození 1935.
Podle stáří závodníků jsou upraveny také 
délky tratí od 40 metrů pro ta nejmladší 
batolata, do 4 400 metrů pro dorostence, 
muže a veterány.
Startuje se nedaleko sportovního hřiště 
„Sokolák“ a tratě vedou po jižních sva-
zích Staropackých hor. V hlavním závo-
dě na 4 400 metrů závodníci doběhnou 
až do osady Podlevín a vracejí se zpátky 
do cíle na „Sokoláku“. 
Nejúspěšnější běžci byli odměněni hod-

Staropacký kros 2018
notnými cenami, jež do závodu věnovali 
naši sponzoři. První tři závodníci v ka-
ždé kategorii obdrželi ručně vyráběné 
keramické medaile a diplomy. Pro abso-
lutního vítěze hlavního závodu byl navíc 
připraven pěkně zdobený dort.
Absolutním vítězem 41. ročníku Sta-
ropackého krosu se stal František VÁ-
GENKNECHT, startující za ASTER 
Team. Jeho docílený čas: 15:04,7. Jako 
druhý se umístil Jan KOPAL Stará Paka, 
čas: 15:58,8 a třetí místo obsadil Rudolf 
COGAN Sokol Nová Paka s časem: 
16:25,8. 
V ženské kategorii, v běhu na 2 000 
metrů, se nejlépe umístila Dagmar 
KYNČLOVÁ, SK Nové Město nad Me-
tují v čase 07:47,7. Jako druhá doběhla 
Kateřina TOMEŠOVÁ, AC Turnov, čas 
07:58,0 a třetí místo obsadila Jitka ČER-
MÁKOVÁ, Staněk Sport Turnov, s ča-
sem 08:37,1.

B. Nydrle

Senioři a sport
Dne 7. června 2018 se v Borohrádku 
konaly VI. letní sportovní hry seniorů 
Královéhradeckého kraje. Na 300 spor-
tovců poměřovalo své výkony v 5 ko-
lektivních sportech a 11 individuálních 
disciplínách.

Aktivně se zapojilo i 25 členů Regionální 
organizace Seniorů ČR z.s. Novopacka. 
A byli úspěšní! 
Získali 8 medailí v těchto disciplínách: 
Jana Fejfarová – 2. místo a Eva Řehořo-
vá – 3. místo v discogolfu. Věra Janato-
vá – 3. místo střelba ze vzduchovky, An-
tonín Pravý – 1. místo šipky a 3. místo 

ve střelbě na florbalovou branku. V této 
soutěži i Alena Vítková – 2. místo, Hana 
Rumlová – 2. místo /kroužky/ a Mirka 
Urbanová – 3. místo  - pétanque.

Za slunečného počasí všichni prožili pří-
jemný den a těší se již na další ročník.

Věra Janatová
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fotosloupek

V rámci oslav ve Staré Pace se představili dobrovolní hasiči

K poslechu hrálo několik kapel...

Kynologický klub ve Starém Pace - vyštěkání v maketě

Členové modelářského klubu se připravují na svoji ukázku...

A tady detailní pohled na skupinu...

Zadržení pachatele - figurant musí ukázat fyzickou připravenost...

Vystoupení dětí z Masarykovy základní školy 

Součástí ukázky byl i útok v provedení nejmenších hasičů


