čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí
číslo 1 – únor 2019

Vážení
spoluobčané,
přeji Vám za nově
zvolené zastupitele
obce a celý
kolektiv Obecního
úřadu Stará Paka
poklidný rok 2019,
hodně zdraví,
štěstí,
vzájemnou
toleranci a mnoho
osobních
i pracovních
úspěchů.
Zároveň Vám
děkuji za zájem
o dění v obci
a za činnost,
kterou jste přispěli ke
zkvalitnění života
v naší obci.
Jan Herber, starosta
Foto: Jiří Morávek

www.starapaka.cz

USNESENÍ z 1. ustavujícího veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 1. 11. 2018
Zastupitelstvo obce Stará Paka:
1) Schvaluje program 1. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka.
2) Schvaluje mandátovou komisi ve složení: Hana Hylmarová, Mgr. Pavel Antoš,
Jitka Sochorová.
3) Schvaluje volební komisi ve složení: Ing.
Jaroslav Bil, Jana Dočekalová, Mgr. Kateřina Krejčová.
4) Schvaluje návrhovou komisi ve složení:
Mgr. Pavel Antoš, Hana Hylmarová.
5) Schvaluje stálého ověřovatele zápisů z
veřejných zasedání Zastupitelstva obce
Stará Paka - místostarostu obce.

6) Schvaluje ověřovatele zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Stará
Paka z 1. 11. 2018 pana Petra Fejfara.
7) Schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva obce Stará
Paka dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb. v
plné výši.
8) Schvaluje počet uvolněných členů Zastupitelstva obce Stará Paka na 2 - uvolněného starostu a uvolněného místostarostu.
9) Schvaluje provedení volby starosty a
místostarosty tajnou volbou.
10) Zvolilo uvolněného starostu obce

Stará Paka pana Jana Herbera.
11) Zvolilo uvolněného místostarostu
obce Stará Paka pana Josefa Dlabolu.
12) Schvaluje jednací řád Zastupitelstva
obce Stará Paka.
13) Zřizuje výbor finanční a výbor kontrolní.
14) Schvaluje předsedu finančního výboru
paní Jitku Sochorovou.
15) Schvaluje předsedu kontrolního výboru
pana Petra Fejfara.
Usnesení schváleno všemi 9 členy Zastupitelstva obce Stará Paka.

Výpis z USNESENÍ z 2. veřejného zasedání
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 20. 12. 2018
od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staré Pace

Přijato usnesení č. 16/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje program 2. veřejného zasedání Zastupitelstva
obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 17/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a ověřovatele zápisu Mgr. Kateřinu Krejčovou.
Přijato usnesení č. 18/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrhovou komisi ve složení p. Petr Fejfar, p.
Jitka Sochorová.
Přijato usnesení č. 19/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje členy finančního výboru Mgr. Pavla Antoše a
p. Janu Podzimkovou a schvaluje členy kontrolního výboru Ing. Jaroslava Bila a p. Janu
Dočekalovou.
Přijato usnesení č. 20/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
vznik kulturní, sportovní a sociální komise
s působností funkčního období roku 2018 až
roku 2022.
Přijato usnesení č. 21/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje za
předsedu kulturní, sportovní a sociální komise Mgr. Kateřinu Krejčovou a za její členy Mgr. Pavla Antoše, Ing. Jaroslava Bila, p.
Hanu Hylmarovou a p. Jitku Sochorovou.
Přijato usnesení č. 22/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
změnu obsazení v hlavní i dílčích inventarizačních komisích: p. Věru Hlostovou v hlavní
inventarizační komisi a dílčí inventarizační
komisi (pro knihovnu Stará Paka, pro Obecní
úřad ve Staré Pace, sokolské hřiště a pozemky) nahradí místostarosta p. Josef Dlabola a
Mgr. Ivonu Hykyšovou v hlavní inventarizační komisi nahradí p. Jitka Sochorová.
Přijato usnesení č. 23/2018:
Zastupitelstvo obce bere na vědomí plnění
rozpočtu obce Stará Paka k 30. 11. 2018.
Přijato usnesení č. 24/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka.
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Přijato usnesení č. 25/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo
návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2019.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
rozpočet jako schodkový, v příjmech 30 411
700,00 Kč a výdajích 33 138 823,00 Kč. Rozdíl
ve výši 3 138 823,00 Kč bude dofinancován z
finančních prostředků z roku 2018. Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stanovuje Zastupitelstvo obce Stará Paka
dodržení objemu paragrafů. Změny mezi
jednotlivými položkami uvnitř paragrafů při
jejich nepřekročení jsou v kompetenci hlavní
účetní jako správce rozpočtu.
Přijato usnesení č. 26/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí informace předsedů finančního a kontrolního výboru.
Přijato usnesení č. 27/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje plán
činnosti obce Stará Paka na rok 2019.
Přijato usnesení č. 28/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje aktualizaci směrnic obce Stará Paka k právnímu
stavu předpisů k 1. 1. 2019. Současně tímto
do termínu konání dalšího zasedání zastupitelstva pověřuje místostarostu obce p. Josefa
Dlabolu.
Přijato usnesení č. 29/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávou Masarykovy základní
školy za školní rok 2017-2018.
Přijato usnesení č. 30/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje žádost Masarykovy základní školy o použití finančních prostředků z investičního fondu ve
výši 82 436,00 Kč z důvodu zhotovení bezbariérového WC.
Přijato usnesení č. 31/2018:
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost Masarykovy základní školy o zvýšení odpisového
plánu pro rok 2018 o 1 630,00 Kč z důvodu
pořízení mobilního schodolezu LIFTKAR PR
S 130 v pořizovací ceně 118 580,00 Kč, jeho
zařazením do užívání a účetního odepisování
od kalendářního měsíce 11/2018.
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Přijato usnesení č. 32/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo
návrh rozpočtu Masarykovy základní školy
na rok 2019. Schvaluje rozpočet s výnosy ve
výši 2 145 812,00 Kč a náklady ve výši 2 145
812,00 Kč.
Přijato usnesení č. 33/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh střednědobého výhledu Masarykovy základní školy na rok 2020 - 2021.
Přijato usnesení č. 34/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí výroční zprávu Mateřské školy za školní
rok 2017 - 2018.
Přijato usnesení č. 35/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka projednalo
návrh rozpočtu Mateřské školy na rok 2019.
Schvaluje rozpočet s výnosy ve výši 1 956
308,00 Kč a náklady ve výši 1 956 308,00 Kč.
Přijato usnesení č. 36/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje návrh střednědobého výhledu Mateřské školy
na rok 2020 - 2021.
Přijato usnesení č. 37/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
smlouvu o výpůjčce výukových pomůcek
uzavřenou mezi smluvními stranami Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická,
Nová Paka a Mateřská škola Stará Paka.
Přijato usnesení č. 38/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje uzavření smlouvy o spoluúčasti na financování
sociální služby mezi obcí Stará Paka a městem
Nová Paka. Jedná se o poskytnutí příspěvku
ve výši 20 000,00 Kč za osobu umístěnou v
Ústavu sociálních služeb Nové Paky - Domov
pro seniory (p. Dagmar Lukešová, p. Věra
Hylmarová a p. Václav Zoubek) za každý započatý rok pobytu v tomto zařízení. V případě změny trvalého pobytu uvedených občanů
z obce Stará Paka do města Nová Paka sníží se
předmětný příspěvek o částku 7 000 Kč.
Přijato usnesení č. 39/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje
prodej pozemku p. č. 850, katastrální území
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Roškopov, obec Stará Paka, zapsaného na
listu vlastnictví č. 10001, o výměře 18 m2,
způsobu využití jiná plocha, druh pozemku
ostatní plocha, p. Oldřichu Parkanovi a p.
Olze Parkanové za odhadní cenu.
Přijato usnesení č. 40/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje rozdělení částky 72 000,00 Kč, výtěžku akce „Stará Paka“, mezi pořádající organizace. Současně tímto do termínu konání dalšího zasedání
Zastupitelstva pověřuje místostarostu obce p.
Josefa Dlabolu.
Přijato usnesení č. 41/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka návrh na zvýšení nájemného v bytech ve vlastnictví obce
Stará Paka bere na vědomí. K rozhodnutí o
zvýšení nájemného je však třeba dalších informací - a to zejména o cenovém rozpětí obvyklého nájemného v lokalitě Stará Paka a o
postupu (možnosti) zvýšení nájemného. Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje starostu
a místostarostu obce, aby tyto informace ve
spolupráci s realitními a právními kancelářemi do termínu konání dalšího zasedání Zastupitelstva obstarali a předložili.
Přijato usnesení č. 42/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje zrušení nájemních smluv na pozemky v majetku
obce Stará Paka v ulici Tovární, Stará Paka
uzavřené s občany Vojteková Marie, Pakostovi Petr a Eva, Dyntr Jiří, Vohnický Antonín,

Ruczová Mariana, Fejfarovi Jan a Blanka, Raisner Luboš. Současně zastupitelstvo schvaluje vypracování studie možnosti řešení parkování v ulici Tovární, Stará Paka.
Přijato usnesení č. 43/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí žádost p. Josefa Klučáka a p. Elišky Klučákové o dlouhodobý pronájem pozemku p.
č. 259/7, katastrální území Stará Paka. Zastupitelstvo obce Stará Paka rovněž bere na
vědomí skutečnost, že nebyl zveřejněn záměr
na pronájem části pozemku p. č. 257/9, katastrální území Stará Paka. Současně Zastupitelstvo pověřuje starostu obce, aby o této skutečnosti písemně informoval žadatele.
Přijato usnesení č. 44/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere návrh p.
Zdeňka Vytvara na odkup p. č. 141/1,2, st. p.
č. 41 včetně stavby, k. ú. Ústí u Staré Paky, za
částku 1 500 00,00 Kč na vědomí. Současně
konstatuje, že ke konečnému rozhodnutí dojde na nejbližším následujícím zasedání Zastupitelstva obce Stará Paka. Zastupitelstvo
obce Stará Paka pověřuje starostu obce, aby
o těchto skutečnostech p. Zdeňka Vytvara neprodleně písemně informoval.
Přijato usnesení č. 45/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere návrh p.
Radima Karla na udělení čestného občanství
p. Jaroslavu Kvapilovi a p. Jiřímu Kvapilovi na
vědomí. Zastupitelstvo obce konstatuje, že je

třeba k udělování čestného občanství otevřít
diskuzi, neboť k tomuto nejsou stanoveny
žádné podmínky a pravidla.
Přijato usnesení č. 46/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje místostarostu obce p. Josefa Dlabolu k zastupování obce v dobrovolném svazku obcí „Lázeňský mikroregion.“
Přijato usnesení č. 47/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje pronájem nebytových prostor v přízemí domu
č. p. 57, Brdo (objekt občanské vybavenosti)
o rozloze: 36,7 m2 (obchodní a kancelářské),
31,8 m2 (skladové) a 2,2 m2 (ostatní) osobě,
která k 31. 12. 2018 učiní nejvyšší nabídku
(nejvyšší cenu za 1 m2). S touto osobou Zastupitelstvo obce schvaluje uzavřít nájemní
smlouvu.
Přijato usnesení č. 48/2018:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje odměnu členům komisí a výborů obce Stará
Paka, kteří nejsou zvolenými členy Zastupitelstva obce Stará Paka, ve výši 2 000 Kč za
kalendářní rok s účinností od 1. 1. 2019. Odměna bude členovi vyplacena v prosincovém
výplatním termínu. V případě budoucích
změn v obsazení jednotlivých funkcí bude
tato odměna poskytována ode dne zvolení do
příslušné funkce, a to v poměrné výši.
Ve Staré Pace dne 20. 12. 2018

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Sobota 20. října 2018 byla dnem, kdy
jsme ve Staré Pace vítali nové občánky.
Zasedací místnost obecního úřadu ve
Staré Pace „praskala ve švech.“ Pozvali
jsme 11 dětí, ale bohužel dvě miminka
onemocněla. Přesto se ve dvou skupinách vystřídaly rodinky 9 dětí a přišli je
podpořit také nejbližší příbuzní. A tak to
máme rádi, protože je tu cítit radost na
každém kroku. Svoje vystoupení si připravily děti z mateřské školy pod vedením Odety Pilařové, všechny děti představila přítomným ředitelka MŠ Lenka
Typltová. Pan starosta (dnes místostarosta) Dlabola uvítal děti i jejich rodiče a ve
své řeči nastínil, co všechno na ně čeká,
než z těch malých vyrostou dospěláci.
Pro každého nového občánka jsme připravili balíček dřevěných kostiček, pro
maminky květinu a také dárky od SKIP
/Svaz knihovníků a informačních pracovníků/, které mají motivovat rodiče k
četbě dětem a návštěvě knihovny, aby si
děti již od svého útlého věku vytvořily
lásku ke knížkám.
Všechno zaznamenala fotografka Martina Šepsová a vy teď máte možnost se s
miminky seznámit:
Hubáček Vojtěch, Lejdar Zdeněk, Stupková Terezie, Dobrevová Tereza a Borde
Adéla
Machová Andrea, Macek Jakub, Stránský Ondřej a Hudská Sára
Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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TŘÍKOLKA PRO JÁRU

Všichni návštěvníci loňských oslav 660 let Staré
Paky, kteří přispěli do kasiček, dopomohli k zakoupení elektrotříkolky pro Járu Tomeše z Roškopova. Jak již bylo uvedeno v minulém čísle v Usnesení z 23. veřejného zasedání OZ, vybranou částku
13 457,-Kč Obec Stará Paka dorovnala z rozpočtu
obce na 15 000,-Kč a peníze byly předány darovací smlouvou mamince Járy. Poděkování všem,
které Jára napsal, a fotografie nepotřebují další komentář. Snad jen poznámka a reakce na zbytečně
skoroanonymní dopis pro bývalého pana starostu
Josefa Dlabolu. Tento článek vychází až v letošním
čísle, protože minulé číslo Podhoranu bylo velice
obsáhlé (výsledky voleb do zastupitelstva obce).
Některé příspěvky jsme proto museli nechat až do
tohoto čísla. Důležité je, že tříkolka již Járovi slouží, a přejeme mu mnoho šťastně najetých kilometrů. H. Hylmarová

Čtení z kroniky a vernisáž výstavy fotografií
V pátek 16. listopadu se v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Staré Pace sešlo
více než padesát zájemců o historii obce.
Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se
spolkem Open Art, z.s. zde u příležitosti
100. výročí založení republiky pořádal
Čtení z kroniky, které mělo za cíl připomenout zajímavé momenty z historie
obce v období od roku 1918.
Celé setkání uvedl krátkým přivítáním
nový pan starosta Jan Herber a bylo zahájeno vernisáží výstavy fotografií s názvem „Staropacko“. Jedná se o fotografie
pořízené během letošního léta účastníky fotografické dílny pro děti a mládež
v Roškopově. Tyto fotografické dílny se
konají pod vedením zkušených fotografů
Petry Menclové a Pavla Šťastného. Děti
se zde učí nejen metody a postupy zpracování digitální fotografie, ale i základy
marketingu. Vedoucí však děti neučí
pouze řemeslo, zároveň se snaží naučit
děti i více vnímat své okolí, seznámit je
s vlastivědnými zajímavostmi našeho regionu i některými událostmi z jeho historie. Vloni účastníci fotografické dílny
pro pokročilé znovu nafotili sérii historických fotografií z Roškopova a Staré
Paky. Výstavu těchto komparativních fotografií mohli občané vidět v knihovně u
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příležitosti letošních oslav 660. výročí od
1. písemné zmínky o obci. Letos dostali
účastníci fotografické dílny zadáno téma
„Pohlednice ze Staré Paky“. Jak se s ním
vypořádali, můžete posoudit sami při
prohlídce výstavy, která bude do konce
roku umístěna v místní knihovně.
Samotné čtení z kroniky nám zprostředkoval staropacký kronikář a vážený občan Staré Paky, pan Eduard Hradecký.
Přítomní návštěvníci se tak dozvěděli
například o tom, jak se do Staré Paky
dostala zpráva o vyhlášení republiky, jak
probíhala elektrifikace obce nebo úpravy
toku místní říčky Rokytky. Tyto důleži-
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té momenty proložil pan Hradecký „zajímavostmi“ dokumentujícími nešvary
společnosti, které byly a budou – vraždou hostinské z roku 1922, sousedským
sporem o stromy na hranici mezi dvěma
pozemky nebo „hrdinstvím“ některých
spoluobčanů během květnové revoluce
1945. Vynechána nemohla být ani unikátní historie tří školních budov, které
stojí nedaleko sebe v centru obce. Čtení z
kronik bylo doprovázeno projekcí historických pohlednic a dobových fotografií.
Během projekce došlo i ke komentářům
návštěvníků a upřesňování některých informací z řad pamětníků. Zároveň byla
účastníkům navržena možnost zvolit si téma dalšího
čtení z kroniky,
jelikož doufáme,
že tato setkání nad
kronikou budou i
nadále pokračovat
a stanou se další
příležitostí k setkávání.
Za obec Stará
Paka Mgr. Kateřina Krejčová
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Cena vodného a stočného
na Jičínsku se po šesti letech mění,
vzroste o 3%
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a.s.
rozhodlo, že cena vodného a stočného pro rok 2019 vzroste o 3
%. Odběratelé tedy budou platit za pitnou vodu a odvod odpadní
vody částku 81,35 Kč za m3, což je o 2,4 Kč za m3 více. I přes meziroční nárůst spotřeby vody a zvýšení příjmů za vodné a stočné
vzrostou na druhé straně VOS a. s. v příštím roce náklady, a to
především z důvodu rozsáhlých investic a oprav. Ty jsou v plánu
v rekordní výši 174 milionů korun. Cílem společnosti je udržet
vyrovnané hospodaření.
Představenstvo Vodohospodářské a obchodní společnosti a. s.
se dne 11. 12. 2018 sešlo, aby projednalo návrh cen vodného a
stočného pro příští rok. Po seznámení se s předběžnými výsledky hospodaření společnosti a z nich plynoucí kalkulace cen na
rok 2019 rozhodlo, že po šesti letech musí přistoupit k mírnému
navýšení cen. Za vodné tedy obyvatelé nově zaplatí 39,89 Kč a
za stočné 41,46 Kč. „Ačkoliv se nám meziročně zvýšila spotřeba
pitné vody o necelých 8 % a odpadní vody o zhruba 3 %, a tím
pádem se nám letos zvýšily příjmy, musíme bohužel cenu vody i
přesto navýšit, abychom udrželi příští rok mírně pozitivní rozpočet. Zvyšují se totiž celorepublikově náklady, a to jak např. na
materiály, tak osobní náklady a energie. Do oprav vodárenské
infrastruktury chceme vložit 54 milionů a vzhledem k většímu
meziročnímu rozsahu oprav a vývoji cen zde plánujeme náklady
o 7 milionů vyšší než letos. Navíc nás v příštím roce za podpory
dotací čekají rozsáhlé investiční akce za více než 120 milionů korun. Společnost, tak jako v předcházejících letech, chce i v roce
2019 vytvořit mírný provozní zisk, který ale opětovně vložíme
do vodárenské infrastruktury,“ komentuje vývoj hospodaření a
stanovení cen předseda představenstva VOS a. s. a starosta města
Jičína JUDr. Jan Malý. I provozní náklady očekává management
společnosti vyšší. „V příštím roce očekáváme mírný nárůst u regulované složky energií. U nákladů na opravy to jsou zase vyšší
jednotkové ceny materiálů a služeb pro opravy vodovodů a kanalizací. Musíme také reflektovat vývoj na trhu práce, abychom byli
konkurenceschopní a zaměstnanci u nás zůstali, takže k mírnému navýšení dojde také ve mzdové složce. Celkově bychom měli
hospodařit se ziskem,“ komentuje plán hospodaření pro rok 2019
ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.
Na cenotvorbu vodného a stočného má mj. velký vliv i stát, který
tuto cenu řadí mezi tzv. věcně usměrňované ceny. Stanovuje také
přiměřený zisk vodárenských společností. „V příštím roce stát
plánoval snížení ceny DPH z 15 na 10 %, ale bohužel to nebylo
zatím odsouhlaseno, takže jsme s tím nemohli v rozpočtu počítat,“ dodává ředitel společnosti Ing. Richard Smutný.
Společnost každoročně vkládá ze svého 200milionového obratu
okolo 50 milionů do oprav stávající infrastruktury. Další významnou nákladovou položkou jsou investice, které jsou pro akcionáře
společnosti, města a obce, prioritou. V roce 2019 plánuje celkem
VOS a. s. vložit do oprav, modernizací a investic rekordních 174
milionů. Čtyři nové významné akce jsou podpořeny dotacemi ze
SFŽP ve výši 130 milionů korun, které budou realizovány v průběhu následujících 3 let – rekonstrukce úpraven vody Libonice a
Lázně Bělohrad a propojení vodovodů na Kopidlensku a Hořicku. „Mnoho akcí bude záviset ještě na rozhodnutí měst a obcí,
jedná se totiž o větší rekonstrukce ulic a v nich uložených sítí,“
doplňuje další plány ředitel Ing. Richard Smutný.
Bližší informace Vám podá: Ing. Richard Smutný, ředitel VOS
a.s., tel.: 493 544 811

Novinka – sběr použitých
kuchyňských olejů a tuků
Vánoční svátky jsou již za námi. Těžko si tyto nejhezčí svátky představit bez bohatého stolu plného tradičních pochutin. Mezi ně patří řízky nejen z kapra, ale i
z různých druhů masa a dalších masových produktů,
jako klobás, karbanátků a mnoho dalších. Všechny
tyto součásti hlavních pokrmů se smaží na pánvích či
v jiných nádobách a po dosmažení vám zbyde znehodnocený olej. Co s ním poté uděláte?
Nalijete do oleje jar, zředíte vodou, zamícháte a vylijete do odpadu? Nebo jej vyléváte do kompostu či na
trávu na zahradě? ŠPATNĚ!!!
Olej v kanalizaci ztuhne, může se někde usadit a kanalizaci ucpat. Nehledě na to, jaké problémy dělají tuky z
domácností v čistírně odpadních vod. Olej na zahradě
také není zrovna nejlepším hnojivem a v popelnici také
neudělá dobrou službu životnímu prostředí.
Již od března pro vás budeme mít řešení. Daleko s
předstihem tak vyhovíme přísné legislativě v oblasti
odpadového hospodářství a necháme přistavit tmavé
popelnice s kulatým otvorem v horním víku na sběrná
hnízda v Brdě u KD, do Roškopova poblíž KD a do
Staré Paky k obecnímu skladu v ulici J. Brože.
Do těchto nádob bude možné ukládat uzavřené PET
lahve s použitým kuchyňským olejem. Hovoříme stále
o jedlých kuchyňských tucích a olejích, nikoli o vyjetých olejích z aut! Je vhodné, nikoli však nezbytně nutné použité kuchyňské oleje při nalévání do PET lahví
přecedit a zbavit je tak kousků masa, strouhanky apod.
Skleněné lahve je vzhledem ke způsobu odkládání zakázáno používat. Do této popelnice je zakázáno odkládat jakýkoliv jiný odpad.
Po naplnění sběrných nádob použité jedlé kuchyňské
oleje a tuky odvezeme do sběrného dvora, odkud budou dále převezeny k dalšímu zpracování.
Jakmile budou nádoby přistaveny do sběrných hnízd a
připraveny k užívání, dáme vám vědět prostřednictvím
obecních SMS, obecního webu a obecního rozhlasu.
		
Josef Dlabola, místostarosta

Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu ve Staré Pace

Slavnostní rozsvícení staropackého vánočního stromu
proběhlo v pátek 30.11. Předcházel mu bohatý doprovodný program, který začal v 16.00 v tělocvičně ZŠ loutkovým představením pro děti. Betlémský příběh o narození Ježíška nám z Liberce
přivezlo Divadlo Na cestě.
Na pódiu za školou následovalo vystoupení sborů
MZŠ Stará Paka a vzápětí tamtéž vánoční písně
v podání harmonikářky
Lucie Evy a UnHoly Marka. Celý večer vyvrcholil
rozsvícením vánočního
stromu.
Za Obecní úřad
Mgr. Kateřina Krejčová
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Rozsvícení vánočního stromu v Roškopově
V sobotu 1. prosince uskutečnil Sbor
dobrovolných hasičů v Roškopově čtvrtý ročník rozsvícení vánočního stromu.
Z vlastních zdrojů
byly
zakoupeny
světelné řetězy i
pro smrk rostoucí
v blízkosti vchodu do kulturního
domu, takže se nakonec rozsvěcely
stromy dva.
Letošní ročník byl
obohacen o vystoupení pánského
pěveckého sboru
o síle 15 roškopovských mužů
a chlapců, jejichž
výrazný zpěv se setkal s velkým ohlasem.
Vánoční koledy, které tento sbor přítomným zazpíval, byly doprovázeny staropacko-peckovskou kapelou Sebranka.
Velký dík je potřeba vyjádřit paní Věře
Macháčkové, která
tento mužský sbor
na pěvecké vystoupení 2 měsíce
připravovala a vystoupení s kapelou
secvičila.
Oproti loňským 45
litrům červeného
vína bylo letos zakoupeno litrů 68.
Do toho přimícháno 7 litrů rumu.
Ke zkaramelizování cukru bylo ještě potřeba 14 litrů
vody, z čehož vniklo téměř 90 litrů svařáku. Ani toto množství však pro přítomné
návštěvníky nestačilo; když došel svařák,
začala se podávat teplá griotka a násled-

ně pak teplý rum. Když i ten došel, došlo
na teplou švestku - ta naštěstí vydržela…
Jako překvapení připravily výtvarně na-

dané roškopovské ženy na svařák 100
hrníčků s ručně vybroušenými vánočními motivy a nápisem Karlův svařák. I po
těch se jen zaprášilo!
Pro nedočkavé děti byl na půl osmou

připraven působivý ohňostroj. Kulturní
program pro příští ročník se již nyní připravuje a skrývá velké překvapení!
Pavel Červený, starosta SDH Roškopov

ADVENT V ÚSTÍ

V čase předadventním 24. 11. 2018 jsme se sešli v kulturním domě v Ústí, abychom si vlastnoručně vyrobili adventní věnečky na dveře či na stůl nebo svícny.
Někdo si vyzdobil mísy k hlavním dveřím, někdo pamatoval s věnečkem na své
zesnulé.
To vše probíhalo opět v příjemné atmosféře pod odborným vedením Jany Dočekalové, s kytarou krásně zpíval Martin.
Nechybělo občerstvení, které si mnohé účastnice pochvalovaly více než svoji
zručnost, a u kávy si popovídaly a zazpívaly.
Velice oceňuji maminky, které přišly a zapojily své děti. I tato poslední akce tohoto roku se vydařila.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří kulturáček navštěvovali od dubna do září.
Děkuji všem, kteří přišli i za nepříznivého počasí jen tak na pivo. A nakonec těm,
kteří se o to vše starali, i těm, kteří nám pomáhali, i když někdy to bylo těžké
skloubit se zaměstnáním a vlastními aktivitami a závazky. Kdo nezkusí, neví!
Uvidíme, co přinese příští rok… Lenka Fejfarová
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Tříkrálová sbírka

Každý rok je to stejné. Sotva skončí
Vánoce, vyjdou do ulic skupinky koledníků Tříkrálové sbírky. I letos navštívili naše domácnosti. Zazpívali, předali
dárečky a za to si odnesli příspěvek do
pokladničky. Většina z nás už na koledníky čeká, leckde dostanou občerstvení,
někdy se zdrží i na popovídání. A hlavně za každého počasí poctivě obejdou
všechny domy. Výtěžek, který letos činil
37.444,- Kč, bude rozdělen prostřednictvím Charity České republiky převážně
na aktivity nízkoprahových klubů a
zajištění sociálních služeb pro rodiny s
dětmi.
Ve Staré Pace zajišťovalo Tříkrálovou
sbírku 38 malých i velkých koledníků
a těch, kteří se starali o nezbytné technické zázemí. Jako odměna bude pro
všechny zúčastněné 2. 2. 2019 v hořickém kině promítána nová pohádka
Čertí brko.

Čokoláda v knihovně

Ještě než vypuklo předvánoční šílenství
s pečením cukroví, proběhla v knihovně
akce Čokoláda. Jen malá skupinka lidí
ví, že ve Staré Pace existuje malá domácí výrobna čokolády z kakaových bobů.
S majitelem panem Gureckým jsme se
rozhodli, že představí Staropačákům, jak
pravá čokoláda vzniká, ale také jak pravá
čokoláda chutná. Bohužel, pan Gurecký onemocněl, ale skvěle ho zastoupila
manželka. Všem přítomným předvedla,
jak vypadají kakaové boby, kde je nakupují, jak je vybírají a co všechno předchází tomu, než se nám na jazyku rozplyne
úžasná chuť čokolády. Po celou dobu
jsme také ochutnávali a vybírali, která
čokoláda nám nejvíce chutná.
Bylo to prima setkání i podle ohlasů návštěvníků. Až narazíte na čokoládu od
firmy Lílá, s klidným svědomím se do ní
zakousněte. Je výborná a poctivá, nenajdete v ní nic, co do čokolády nepatří.
Děkuji manželům Gureckým za příjemné odpoledne a přeji jim, aby si našli svoje místo na trhu. Knihovnice

Prostor v obci je monitorován
systémem fotopastí.

www.starapaka.cz

BOOKSTART

Jak jsem psala v článku o vítání občánků, všichni rodiče malých dětí dostali speciální dárečky. Je to soubor nápadů i námětů, básniček a povídání. Všichni
víme, jak důležitým faktorem pro získávání vědomostí
je četba a povídání si. Už i ten nejmenší tvoreček se
zklidní, když uslyší své nejbližší, jak na něj mluví nebo
mu zpívají (a nezáleží na tom, jestli správně intonují). Ne všichni rodiče si z dětství pamatují básničky,
písničky, pohádky, a proto jsou tu knihovny, aby vám
nabídly spolupráci. Přijďte se svými dětmi, určitě si z
nabídky knih vyberete. Čekají tu knížky o zvířátkách,
obrázkové knížky s pevnou vazbou, knížky plné básniček,…. Bookstart je takový první předstupeň čtenářské gramotnosti. Až půjdou Vaše děti do školy a
budou se svojí třídou pravidelně knihovnu navštěvovat, mohou navázat na to, co již důvěrně znají a čtení
pro ně bude zábava. Čtěte svým dětem a povídejte si s
nimi. Žádná televize ani facebook ty intimní společně
strávené chvilky nenahradí!
Jsem tu na Vás připravena a těším se.
knihovnice

Hasiči - mládež SDH
Stará Paka

V prosinci 2017 proběhl ve Staré Pace v prostorách
hasičské stanice nábor malých hasičů. Byli jsme velmi
mile překvapeni velkým zájmem ze strany dětí o náš
kroužek. Členská základna staropackých hasičů se tak
rozrostla o 25 nových členů. Do našich řad přibyly děti
ve věku od tří do jedenácti let.
Již v lednu jsme se s chutí pustili do práce. Bylo zapotřebí dětem požární sport představit. Pravidelné
tréninky se v zimních měsících konaly v tělocvičně
Základní školy, kde se děti postupně začaly seznamovat s různými disciplínami souvisejícími s tímto sportem. V únoru děti potěšila návštěva hasičské stanice
jednotky profesionálních hasičů v Nové Pace, při které
dostaly možnost prohlédnout si zblízka veškerou techniku a také dozvědět se vše o této zajímavé profesi.
12. května už děti zažily svoji velkou premiéru, a to na
soutěži v Úbislavicích, kde úspěšně zvládly svůj první
požární útok.
Dále nás čekal nelehký úkol. Připravit děti na náročný
květnový víkend ve Vrchovině. Hry Plamen jsme se
zúčastnili ve dnech 25. - 27. 5. a i přes to, že na nácvik všech disciplín bylo velmi málo času, i tentokrát
si vedly děti velmi dobře. Horký a náročný víkend plný
sportu a zábavy jsme si všichni užili.
Už 2. 6. dostaly děti opět možnost předvést se, tentokrát na domácí půdě. Čekala je exhibice, konaná při
slavnostech k výročí naší obce, kde společně i s nejmenšími dětmi vytvořily jeden tým a předvedly pěkný
požární útok.
16. 6. bylo naší milou povinností zúčastnit se slavnostního průvodu a oslav konaných k výročí obce Roškopov. I při této příležitosti dostali naši malí hasiči možnost ukázat své dovednosti. Za zdařilé požární útoky
si vysloužili krásné medaile.
Během podzimních prázdnin proběhlo dvoudenní
soustředění, jehož cílem bylo připravit děti na branný závod v Miletíně. Jeden den nám bylo umožněno
strávit s dětmi v hasičském sportovním areálu ve Vr-

chovině, druhý den jsme se sešli ve Staré pace na „Sokoláku“, kde si měly
možnost vyzkoušet např. střelbu ze vzduchovky, zdravovědu, vázání
uzlů, práci s buzolou, poznávání topografických značek atd.
Branný závod se konal 21. října. V Miletíně panovalo slunečné, ale velmi chladné ráno. Na děti čekal tři kilometry dlouhý závod, během kterého musely plnit různé úkoly. V tomto závodě načerpaly děti hlavně
cenné zkušenosti a zjistily také, že žádný trénink na tyto disciplíny není
nikdy dost dlouhý. Sezonu jsme zakončili účastí na halovém mistrovství
Podzvičínska v Hořicích 25. listopadu.
První rok své činnosti mají naši „malí“ hasiči již za sebou. V tomto roce
nešlo rozhodně o výsledné časy a celkové umístění na soutěžích. Šlo především o to děti zaujmout, zabavit a naučit je týmové práci. A vzhledem
k tomu, že s námi celý rok vše ochotně absolvovaly, dovoluji si tvrdit, že
se nám to podařilo.
Do nového roku 2019 přejeme našim (nejen těm „malým“) hasičům,
hodně zdraví, energie do další práce, sportovních úspěchů a hlavně nezapomenutelných zážitků.
Pavla Dlabolová, Petra Šimková, Martin Macháček

Šestajovice

V pátek 7. prosince se žáci 1. - 3. třídy vydali na adventní zájezd do
čokoládovny a svíčkárny v Šestajovicích. V rámci tvořivých dílniček si
děti vyzkoušely výrobu vlastní čokolády, ozdobily si perníčky a také se
dozvěděly různé zajímavosti o kakaových bobech. V další dílničce si
vyrobily 2 krásně barevné svíčky. Nezapomněly také nakoupit dárečky
pro své rodiče, a dokonce došlo i na zvířátka. Na dvoře mezi dílničkami mohli žáci obdivovat naše domácí, ale i exotická zvířata.
S. Stuchlíková
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Etická výchova – dobré skutky
Etická výchova se v našem školním vzdělávacím programu promítá do různých
vyučovacích předmětů na 1. i 2. stupni.
Dále je prezentována prostřednictvím
projektového dne Dobré skutky, který
pořádáme vždy v předvánočním období.
Děti, jejich vyučující, ale i rodiče se snaží
vymyslet, komu by mohli prospět a udělat radost, ať už jsou to lidé či zvířata.
Prvňáčci například donesli krmení zvířatům v lese. Děti ozdobily stromečky pro
ptáčky lojovými koulemi a do krmelce
nadělily dobroty v podobě jablek, mrkví
a dalších plodů.
Druháky i jejich rodiče třídní paní učitelka seznámila s projektem Čtení pomáhá, jehož iniciátorem a donátorem je
Martin Roman (ten spustil tento projekt
v roce 2011 a věnuje na něj každoročně
až 10 miliónů korun). Projekt vede děti
ke čtení a zároveň je učí pomáhat potřebným. O tom, kdo pomoc obdrží, rozhodnou dětští čtenáři. Každý školák, který se
zapojí do projektu, získá po úspěšném
vyplnění testu k přečtené knize kredit
padesát korun, který věnuje na jeden z
nominovaných projektů. Je zde zaregistrováno již téměř 252 tisíc čtenářů a bylo
takto rozděleno již téměř 50 miliónů korun, které byly věnovány na více než 500
charitativních aktivit. Knížky do projektu
jsou vybírány odbornou porotou sestávající ze spisovatelů, novinářů a textařů, v

jejichž čele stojí Zdeněk Svěrák. Ten se o
celé aktivitě vyjádřil takto: „Projekt Čtení pomáhá je důmyslný. Spojuje pobídku
ke čtení s pobídkou k dobrým skutkům,
a to formou hravé soutěže. A využívá při
tom počítačové gramotnosti dětí. Myslím si, že i dnešní internetové děti mají v
duši místo pro pomoc postiženým nebo
starým. Ta hra míří na toto místo a chce
ho zvětšit. Vyvrací vlastně staré rčení o
tom, že nelze honit dva zajíce najednou.
Tady je chycení zajíce solidarity podmíněno chycením zajíce knížek. A všechny
knížky, které jsme vybrali, za tu honičku
stojí.“
Druháci pod vedením paní učitelky Jitky Jírové v rámci výuky čtení jako mimočítankovou četbu přečetli Povídání o
pejskovi a kočičce. Bylo už jen na rodičích, aby dětem pomohli se zaregistrovat do projektu Čtení pomáhá a vyplnit
test týkající se této knížky. Tím by každý
získal kredit 50,- Kč a mohl tak přispět.
Bohužel se toto nesetkalo s příliš velkým
ohlasem a zaregistrovalo se pouze 7 dětí.
Někteří čtvrťáci však byli v tomto projektu velmi aktivní. Díky své čtenářské
aktivitě nasbírali a na různé charitativní
projekty věnovali 1900 Kč. Nejpilnější
čtenář byl Daniel Polášek, který „vydělal“
a poslal 650,- Kč díky tomu, že přečetl 13
dětských knížek a vyplnil k nim kvízy!
Žáci 3., 4. a 5. třídy společně s paní uči-

Předvánoční výlet do Prahy

Žáci 4. a 5. třídy se 18. prosince vypravili na výlet do Prahy. Na tak dlouhou cestu
jsme tentokrát zvolili méně tradiční dopravní prostředek, vlak. Děti statečně zvládly
náročnou cestu s přestupy a prošly přeplněným pražským centrem. Pak je už čekala
odměna. Muzeum Karlova mostu,
kouzelná projížďka lodí po Vltavě, Čertovka, Karlův most, Staroměstské i Václavské náměstí, vše
v klidu a pohodě. Děti si mohly
samostatně projít také vánoční
trhy. Zamračené počasí si zůstalo
ve Staré Pace a na nás občas vykukovalo sluníčko. Jedinou vadou na
kráse byl o hodinu zpožděný rychlík na cestě zpět. Zase bychom ale
měli o zážitek méně.
		
L. Novotná

Aktivity spolku OPEN ART, z.s. na letošní rok
Spolek Open Art, z.s. připravuje na letošní rok v rámci svých tradičních akcí i
několik novinek.
Na začátku února bude na našich stránkách spuštěn přihlašovací systém pro
již osmnáctý ročník tvůrčích dílen pro
děti a mládež v Roškopově. Jedná se o
loutkářskou, taneční, filmovou, muzikálovou, fotografickou, výtvarnou,
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kamenářskou, výtvarně-divadelní a
hudební dílnu (podrobný program viz
www.open.art.cz). Jako novinku letos
představíme dílnu animátorskou, kde se
účastníci pod vedením Elišky Bednářové
a Terezy Bernáškové, studentek animace
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telkou Bartošovou a Oborníkovou stejně
jako v několika minulých letech secvičili
vánoční vystoupení pro seniory z Brda a
Staré Paky, které bylo opět moc povedené a všechny potěšilo.
Šesťáci svůj projekt zaměřili na děti v
dětském domově. Nejprve vybrali a věnovali hračky, dětské knížky a hry pro
děti z Dětského domova ve Vrchlabí, v
němž nyní žije jejich bývalá spolužačka. Někteří tam odjeli na návštěvu, aby
předali své dárky dětem. Prohlédli si
celý dům a zjistili, že tam děti mají velmi
krásné bydlení i dobré výchovné zázemí.
Co jim však chybí, jsou rodiče, kteří by se
o ně mohli a chtěli postarat.
Sedmáci ve škole uspořádali sbírku, do
níž mohl přispět kdokoliv, kdo přinesl
oblečení, hračky a další potřebné věci.
Vše odvezli vlakem do Charity Jilemnice
a předali pracovnicím. Cesta byla docela
náročná, protože bylo sesbíráno a zabaleno poměrně velké množství věcí.
Deváťáci se svými dobrými skutky zamířili do liberecké ZOO, kam dovezli
spoustu pamlsků a hračky pro zvířata.
Do celoškolního projektu se zapojila většina žáků i pedagogů naší školy a mnozí z nich s velkým nadšením. Snad jsme
opravdu své bližní potěšili a prospěli
jsme těm, kteří to potřebují.
					
J. Krausová
z Plzně, seznámí se základy animace a
pokusí se rozpohybovat třeba šišku, listí
nebo kousek kůry. Další novinkou bude
dílna výtvarná, tentokrát zaměřená na
všechny malé výtvarníky-vědce, kteří
rádi zkoumají vše živé – MIKRO MAKRO svět.
Podrobnější informace naleznete na
www.open-art.cz
Na jaro a léto 2019 chystáme také 2. ročník fotografické soutěže pro děti a mládež HOKUS FOKUS.
Soutěž bude vyhlášena pro dvě věkové
kategorie a čtyři tematické okruhy; pravidla soutěže a podmínky přihlášení budou zveřejněny na našich stránkách na
začátku února.
Odborná porota všechny přihlášené
fotografie vyhodnotí a na slavnostním
vyhlášení okomentuje – hlavním cílem
soutěže je právě předávání zkušeností,
tipy na vylepšení a vzájemná komunikace mezi účastníky a porotou i mladými
fotografy navzájem.
Zkusíte to taky? 
Za OPEN ART, z.s.
Mgr. Kateřina Krejčová

www.starapaka.cz

ŠKOLA – z vánočního vystoupení

S dětmi do vánoční
ZOO

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Mateřská škola

Stará Paka

Besedy pro rodiče
v mateřské škole

Každým rokem pořádáme v MŠ STARÁ PAKA besedy, určené zejména rodičům předškolních dětí. V listopadu se
uskutečnila beseda s psycholožkou Mgr.
Alenou Chudobovou, která je vedoucí
jičínské Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně-pedagogického centra.
Tentokrát na téma stanovení hranic ve
výchově dítěte v období od narození po
vstup do základní školy.
Rodiče tak měli možnost zeptat se v průběhu i po skončení besedy na jakékoliv
otázky týkající se výchovy i jiných problémů. Je nám velice líto, že se těchto
zajímavých besed účastní jen velmi málo
rodičů.
Další beseda po novém roce bude na
téma školní zralost a připravenost dětí na
zápis a úspěšný vstup do základní školy.
M. Vytvarová

Předvánoční vystoupení
Byl advent a s ním spojené přípravy na
naše předvánoční vystoupení. Všichni
nacvičují a zdokonalují se v básničkách,
říkadlech a divadelních pohádkách. Děti
si doma za pomoci rodičů připravují
kostýmy a procvičují texty. Nejstarší děti
ze Sluníčkové třídy si úspěšně připravily a nazkoušely pásmo: Čerti a čertice z
pekla. Třída Berušek si připravila pěknou pohádku O dvanácti měsíčkách.
Nejmladší děti, třída Sedmikrásek si
připravila pásmo písní, říkadel a her s
pohybem s podzimní a zimní tématikou.
Vystoupení se všem třídám velmi zdařilo. Rodiče děti odměnili velkým potleskem. Po vystoupení měly děti připravené
občerstvení v podobě cukroví a perníčků, které napekly jejich hodné maminky
a babičky. Poděkování patří všem, kteří
se na vystoupení nějak podíleli, zvláště
pak rodičům.
Eva Zahradníková

V prosinci jsme se vydali s dětmi z Beruškové a Sluníčkové třídy do ZOO ve
Dvoře Králové, abychom viděli, jak Vánoce slaví zdejší zvířátka.
Do ZOO jsme jeli autobusem. Využili
jsme akci, kterou v zahradě pořádají každý rok – děti si ozdobí svůj stromeček
vlastnoručně vyrobenými ozdobami.
Ve školce jsme se už od konce listopadu
na tuto akci připravovali. Z přírodnin
vznikaly velmi pěkné ozdobičky ve tvaru
zvířátek.
V den odjezdu nám počasí moc nepřálo,
ale děti se těšily na zvířátka, takže nás ani
déšť neodradil.
V ZOO jsme si vybrali stromeček a ozdobili ho. A pak hurá za zvířátky! Děti se
rozeběhly k výběhu slonů. Líbila se nám
ale i ostatní zvířátka. Zaujaly nás šelmy,
opice i papoušci. Trochu jsme se ohřáli v
pavilonu „Vodní svět“.
Cestou jsme si také prohlíželi stromečky,
které zdobily děti jiných škol. Mimo jiné
jsme získali inspiraci pro výrobu ozdob
na příští rok.
Výlet se nám vydařil.
Odeta Pilařová, učitelka MŠ

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí
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Adventní koncert v kostele
sv. Vavřince

V pátek 14. prosince nás v kostele sv.
Vavřince svým zpěvem potěšil smíšený
pěvecký sbor PECKÓRUM z Pecky pod
vedením Jaroslava Jiráska. Zazněly tradiční i méně známé vánoční písně a koledy. Radost jsme měli i z velkého počtu
návštěvníků, kteří se přišli do prostředí
našeho krásného kostela na chvíli zastavit v hektickém předvánočním čase.
Za Obecní úřad
Mgr. Kateřina Krejčová

SENIOŘI
U Myšáka, tam je hej,
řízek, salát tam je nej!
Už se to nese, už to voní,
jsme tu zase, jako vloni.
Je to dobré pochutnání,
zbyde nám jen vzpomínání.
Nezůstane nám ani kačka
- děkují a zdraví důchodci Novopacka.
Anežka Urbanová

POSEZENÍ PRO SENIORY
Stalo se pravidlem, že každý rok zveme
seniory na předvánoční posezení. Děti
z Masarykovy základní školy si společně se svými učitelkami připraví vždycky
originální a vtipný program a všichni si
potom při vínku, kávě a cukroví popovídají. Tato setkání probíhají vždy 2x – na
Brdě a ve Staré Pace. Jsem moc ráda, že se
naši senioři dostaví v hojném počtu, je to
vždycky příjemně prožité odpoledne. Pokud všechno půjde tak, jak má, sejdeme
se příští rok v nových prostorách hasičské zbrojnice. Budeme se na vás všechny
těšit. H. Hylmarová
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Senioři Novopacka
a kultura

Divadelní spolek Krakonoš ve Vysokém nad Jizerou pořádá každoročně na
podzim přehlídku amatérských souborů, kam pravidelně jezdí i naši důchodci. V sobotu 13. října 80 seniorů zhlédlo
hudební komedii Nejkrásnější hity Bedřicha Smetany v provedení místních
ochotníků. V představení zazněly známé písně, např. z opery Libuše, Prodaná nevěsta, Dalibor nebo Hubička.
Po pěkném kulturním zážitku jsme se
vydali na večeři do restaurace U Myšáka v Borovnici, kam také jezdíme každý
rok.
Pravidelně navštěvujeme i divadlo v
Mladé Boleslavi. 3. listopadu jsme navštívili inscenaci Jak je důležité míti
Filipa od Oscara Wilda, dramatika 19.
století. I tentokrát byli naši členové spokojeni.		
V. Janatová

Podhoran – čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolí

Senioři vyplavali 17 medailí
Sportovní hry seniorů Královéhradeckého kraje jsou stále populárnější. Kromě
letních, které již tradičně pořádají organizátoři v Borohrádku, a zimních, které
v našem zimním středisku pořádá Regionální organizace svazu seniorů Nová
Paka, se v sobotu 10. listopadu 2018 konal již jubilejní V. ročník plaveckých závodů seniorů Královéhradeckého kraje.
Záštitu nad plaveckými výkony v hradeckém 50 m bazénu převzal Magistrát
města Hradec Králové. V pěti plaveckých disciplínách (50 m a 100 m prsa,
50 m znak, 50 m a 100 m volný způsob)
se utkalo více než 50 plavců a plavkyň s
celého kraje. Nejvíce obsazené kategorie
do 70 let a nad 70 let doplnila dokonce
i méně početně obsazená kategorie nad
80 let.
Naši regionální organizaci úspěšně reprezentovala pětice plavců. Pětkrát si
doplavala pro zlaté medaile Milena Jarošová v kategorii do 70 let. Ve stejné
kategorii vybojovala Marie Suchardová
dvakrát bronz.
V mužích jsme byli ještě úspěšnější. V
kategorii nad 70 let, podobně jako Milena Jarošová, vystoupil pětkrát na nejvyšší
stupeň Milan Pospíšil a v kategorii do 70
let získal tři zlaté a dvě bronzové medaile plavec Vláďa Novák. Úspěch výpravy
doplnil ještě krásným čtvrtým místem ve
stejné věkové kategorii Jirka Antoš v disciplíně 50 m volný způsob.
Za úspěšnou reprezentaci našeho regionu patří všem poděkování a uznání. Přejme si, aby tyto výsledky byly příkladem
a povzbuzením i pro další naše občany,
jak účelně a smysluplně využívat volný
čas a zároveň činit něco pro své zdraví.
Novopacký bazén je vždy plně k dispozici. Za Regionální organizaci svazu seniorů Novopacka Bohuslav Hamáček

www.starapaka.cz
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Aktivní senioři Novopacka
Dne 10. listopadu 2018 se v Železnici
konal turnaj v boccie. Zúčastnilo se ho 8
družstev. Mezi nimi i trojice důchodců ze
Staré Paky a soutěžila velmi dobře. Boh.
Hamáček, Antonie Hamáčková a Věra

Janatová vybojovali krásné třetí místo.
Již po několik let se senioři scházejí v
zařízení U Militkých na pátečních tanečních odpoledních. 23. listopadu se
konalo, alespoň v tomto kalendářním

roce, poslední. Bylo s překvapením. Šest
staropackých žen si připravilo vystoupení s třepatkami.
Vydařilo se.
V. J.

SPORT
Klub biatlonu Roškopov - soutěž ve střelbě ze vzduchovky
V sobotu 24. 11. 2018 se v roškopovském
kulturním domě konal pro členy místního klubu biatlonu 2. ročník předvánoční
soutěže ve střelbě ze vzduchovky. Celkem se zúčastnilo 9 dětí.
V kategorii mladší žákyně zvítězila Karolína Zmeková, 2. místo obsadila Alžběta
Kadavá a 3. místo Eliška Zajícová. V kategorii starší žákyně zvítězila Martina Lukášová, 2. místo obsadila Eliška Křížová
a 3. místo Šárka Havelková. V kategorii
chlapců zvítězil Marek Havelka s 98/100
body (a stal se zároveň absolutním vítězem), na 2. místě se umístil Matěj Kříž a
3. místo obsadil Václav Krejčí. Věříme, že
se za rok opět sejdeme! Sportu zdar!
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Za Klub biatlonu Roškopov
Milan Kříž
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12. ročník Silvestrovského turnaje v Roškopově
31. prosince 2018 byl tělovýchovnou
jednotou Sokol Roškopov uskutečněn již dvanáctý ročník Silvestrovského turnaje ve stolním tenise. V tomto
rámci byl také uspořádán v pátek 21.
prosince 2018 turnaj dětí. Zde jsou výsledky obou turnajů:
Dvouhra chlapci:
1. místo: Matyáš Rajm
2. místo: Petr Krejčí nejml.
3. místo: Václav Krejčí
4. místo: Matěj Kříž

Čtyřhra dětí:
1. místo: Matyáš Rajm - Matěj Kříž
2. místo: Eliška Křížová – Václav Krejčí
3. místo: Petr Krejčí nejml. - Terezka Zuzánková

8. místo: Ondřej Zuzánek
9. místo: Matyáš Rajm
10. místo: Ladislav Roman ml.
11. - 14. místo: Václav Drábek, Petr Krejčí nejml., Ladislav Roman st., Petr Ježek

Turnaj dětí byl nádherný. Děti obdržely
diplomy, medaile a věcné ceny.

Turnaje mužů se letos zúčastnil rekordní
počet hráčů. Hráli jsme na dva vítězné
sety – opět to byly skvělé zážitky a dobře
prožitý den.

Dvouhra muži:
1. místo: Josef Krejčí st.
2. místo: Jaromír Šafář
3. místo: Jiří Stuchlík
4. místo: Petr Krejčí st.
5. místo: Luděk Sochor
6. místo: Karel Zuzánek
7. místo: Tomáš Vít

Dvouhra děvčata:
1. místo: Eliška Křížová
2. místo: Terezka Zuzánková

Poděkování patří i tentokrát panu trenérovi Josefu Krejčímu, který se s velkou
trpělivostí dětem (a nejen jim) při výuce
stolního tenisu pravidelně věnuje!

Ing. Petr Krejčí, předseda TJ Sokol Roškopov

Aktuality z oddílu stolního tenisu
První polovinu odehraných mistrovských utkání v soutěžní sezóně 2018/2019 máme za sebou.
A-mužstvo bojuje ve třetí lize skupiny C.
Problémy se sestavou jsme částečně vyřešili angažováním mladého hráče do 18 let Filipa Diveckého, který přišel na střídavý
start z oddílu TJ Jiskra Jaroměř. Ten jinak stabilně nastupuje v
divizní soutěži královéhradeckého kraje. Povýšil i Luboš Krtička z B-mužstva.
Začátek byl velmi těžký, protože nám los přisoudil soupeře
aspirující na postup. Po čtyřech odehraných kolech pouze jedna výhra zvenku. Z různých důvodů se několik dalších hlavně
domácích zápasů nepodařilo dotáhnout do vítězných konců.
Naopak jsme překvapili a vyloupili sever (výhra v Jablonci, remíza v Liberci). S hradeckými týmy máme doma nerozhodnou
bilanci (prohra se Sokolem a výhra nad DTJ). Prim hraje Pavel
Vajgl s úspěšností 75% a velmi dobře Luba Šajner (55%). Více se
čeká od Petra Dlaboly (43%) a Luboše Krtičky s pouhou jednou
výhrou. Ten ale bojuje a věříme, že se jeho konto výher rozros3. liga mužů skupina C
Průběžná tabulka:
PU

V

R

P

K

skóre

body

1. TJ Jiskra Holice

1

10

1

0

0

109:48

32

2. TJ Tesla Pardubice

11

9

0

2

0

97:47

29

3. DTJ Hradec Králové C

1

8

0

3

0

90:73

27

4. SKC Zruč nad S.

1

8

0

3

0

97:58

27

5. TJ Sokol PP HK2 C

11

7

0

4

0

91:58

25

6. Slovan KST Bohnice

11

4

1

6

0

67:93

20

7. TJ Sokol Stará Paka

11

3

3

5

0

76:90

20

8. TJ Bižuterie Jablonec
nad Nisou - Mšeno

11

4

0

7

0

70:86

19

družstvo

te na vyšší počet. Benjamínek Filip Divecký (31%) je velkým
příslibem do budoucna a jeho body byly velmi důležité. Navíc
sbírá cenné zkušenosti.
Celkově figurujeme na 7. místě a máme stejný bodový zisk jako
šestý tým z dvanácti. Budeme spokojeni, když se umístíme minimálně na stejné pozici i na konci soutěžního ročníku.
B-mužstvo sestoupilo a hraje v krajské soutěži 2. třídy.
Chlapci nastupují převážně v sestavě Jan Herber, Tomáš Pánek,
Martin Budina, Jiří Krutský ml.
Zatím se pohybují těsně nad sestupovým pásmem a rozhodně
je co dohánět. Tým drží Honza Herber (75%) a Martin Budina
(57%). Zdravotní patálie bohužel trápí Honzu Herbera a Tomáše Pánka (31%), jinak by výsledky byly mnohem lepší. Začíná
se ale u nich stav lepšit. Tolik se nedaří Jirkovi Krutskému ml.
(17%). Personální krize se projevila i tady a tým doplnili v pár
zápasech i hráči z D-mužstva. Za to jim patří velký dík. Držíme
palce, ať se podaří soutěž udržet.
Krajská soutěž 2. třídy, skupina A - Průběžná tabulka:
PU

V

R

P

K

skóre

body

1. Sparta Úpice A

1

9

2

0

0

108:57

31

2. Salamandr Hr. Králové

11

7

2

2

0

104:63

27

3. TJ Lázně Bělohrad

11

6

3

2

0

97:71

26

4. DTJ Hradec Králové F

11

6

2

3

0

92:67

25

5. TJ Nová Paka B

11

5

4

2

0

92:79

25

6. Jiskra Hořice

11

6

2

3

0

95:79

25

7. TJ Jičín B

11

3

3

5

0

74:88

20

8. Tatran Hostinné C

11

3

3

5

0

77:90

20

družstvo

11

3

1

7

0

71:88

18

9. TTC KB Vrchlabí B

11

3

1

7

0

66:92

18

10. SF SKK EL Niňo Praha D

11

2

7

0

0

60:96

17

10. Sokol Stará Paka B

11

3

0

8

0

61:95

17

11. SKST Liberec E

11

2

7

0

0

73:94

17

11. Sokol Stěžery C

11

2

1

8

0

61:99

16

12, TJ Lokomotiva Pardubice

11

0

2

7

2

38:108

11

12. Sokol Chlumec n. C. B

11

1

1

9

0

59:106

14

9. TJ Sokol Jaroměř - Josefov 2
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C-mužstvo se v regionálním přeboru 1. třídy nachází ve druhé polovině tabulky. Tuto sezónu nepomůže z pracovních důvodů Ondra Kamler a to je hodně znát. Nejvíc odehrál nestor
Jiří Krutský st. se svými 63% úspěšnosti. Škoda absencí Milana
Pekárka a navrátilce ze Studence Zdendy Kobrleho, kteří ač mají
málo odehráno, svou vysokou úspěšností přispívají k umístění.
Milan Pekárek dokonce nepoznal hořkost porážky. Do počtu
nejsou ani Pavel Vávra (40%) a debutant Jan Handschug (36%).
Pár zápasů zaskakovali Jirka Knap, Láďa Hruška a Pavel Kuřík.
Cílem je skončit v klidném středu tabulky.
3. liga mužů skupina C - Průběžná tabulka:
družstvo

PU

V

R

P

Žactvo se pohybuje na dvanáctém místě ze 16 družstev. Nastupují nejčastěji sourozenci Markéta a Filip Dytrychovi, Kateřina Prokšová a Pavlína Zákoutská. Párkrát nastoupil i Václav
Bajer. Nejvíc se daří Filipovi, ale i děvčata předvádí pěkné výkony. Navíc i pilně trénují a se svým přístupem se jistě jejich
výkonnost posune směrem nahoru. Musíme připomenout, že
se jedná o jejich první ostré soutěžní starty a věříme, že se v
tabulce posunou o nějaké to místo výše.
Regionální přebor žactvo - Průběžná tabulka:
družstvo

K

skóre

PU

V

R

P

K

Skóre

body

1. TJ Lázně Bělohrad A

9

9

0

0

0

62:1

body
27

2. TJ Sokol Popovice A

9

9

0

0

0

56:7

27

1. TJ Sokol Chomutice A

11

11

0

0

0

147:51

33

2. TJ Sokol Libáň A

11

9

1

1

0

137:61

30

3. TJ Jičín A

9

7

0

2

0

47:16

23

9

7

0

2

0

45:18

23

3. TJ Jiskra Hořice B

12

9

3

3

0

148:68

30

4. TJ Sokol Chomutice A

4. TJ Sokol Nemyčeves B

12

6

4

4

0

105:111

26

5. TJ Sokol Železnice A

9

6

0

3

0

38:25

21

9

5

0

4

0

29:34

19

5. TJ Sokol Radim A

11

7

4

4

0

106:92

25

6. DDM Nový Bydžov A

6. TJ Lázně Bělohrad B

11

6

4

4

0

107:91

24

7. TJ Sokol Libáň A

9

4

0

5

0

31:32

17

8. TJ Sokol Lány A

9

4

0

5

0

29:34

17

7. TJ Jičín C

12

6

6

6

0

119:97

24

8. TJ Sokol Stará Paka C

11

4

6

6

0

92:106

20

9. DDM Nový Bydžov B

9

3

0

6

0

31:32

15

9

3

0

6

0

27:36

15

9. TJ Nová Paka C
10. SK Miletín A

11

3

6

6

0

92:106

19

10. TJ Sokol Roškopov A

12

1

10

10

0

58:158

15

11. TJ Sokol Úbislavice A

9

3

0

6

0

21:42

15

12. TJ Sokol Stará Paka A

9

3

0

6

0

20:43

15

13. TJ Butoves A

9

3

0

6

0

15:48

15

14. TJ Sokol Nemyčeves A

9

2

0

7

0

18:45

13

15. TJ Sokol Rovensko p. Tr.

9

2

0

7

0

17:46

13

16. TJ Sokol Kopidlno A

9

2

0

3

0

18:45

10

11. TJ Jiskra Nový Bydžov B

11

1

9

9

0

46:152

14

12. TJ Sokol Lány A

11

0

10

10

0

67:131

12

D-mužstvo postoupilo do regionálního přeboru 3. třídy a
přišlo kruté vystřízlivění! Klukům se nedaří a navíc je cítit větší kvalita soupeřů. Nejlepší výsledky má Láďa Hruška a Jirka
Knap (cca 50% resp. 38%). Ostatní (Martin Havelka, Pavel Kuřík, Marta Rosenbergová) zatím hrají pod své možnosti, a tak
není divu, že je mužstvo beznadějně poslední. Nezískalo dosud
jediný bod. Pozitivem je nastoupení Fandy Lhoty do zápasu po
zdravotních problémech. Věříme, že se nějaký ten bodík podaří
urvat a pohled na tabulku nebude tak tristní.
Regionální přebor muži 3. třída - Průběžná tabulka
PU

V

R

P

K

skóre

body

1. TJ Sokol Libáň B

9

7

2

0

0

106:52

25

2. TJ Butoves A

9

8

0

1

0

103:59

25

3. TTC Veliš A

9

4

4

1

0

95:67

21

4. TJ Třešňový květ Žlunice A

9

5

2

2

0

96:66

21

5. TJ Sokol Železnice B

9

4

3

2

0

90:72

20

6. TJ Lázně Bělohrad D

9

3

0

6

0

73:89

15

7. TJ Sokol Nemyčeves D

9

2

2

5

0

66:96

15

8. TJ Jiskra Hořice C

9

3

0

6

0

66:96

15

9. TJ Sokol Rovensko p. Tr. B

9

2

1

6

0

74:88

14

9

0

0

9

0

41:121

9

družstvo

10. TJ Sokol Stará Paka D

Navštivte i aktualizované webové stránky našeho oddílu http://
pinec-starapaka.webnode.cz, o které se stará Martin Budina.
Dočtete se převážně reportů z utkání třetí ligy, ale i ostatních
družstev.
Mnoho zdraví a spokojenosti v roce 2019!

Výsledky, tabulky a další informace (rozpis, úspěšnosti, ...) najdete na webu: http://stis.ping-pong.cz
Podrobnější návod při hledání:
A-mužstvo … v levém menu soutěže: 3. liga mužů skupina C
B-mužstvo … v levém menu Výběr krajského svazu: H … dále menu soutěže: Krajská soutěž 2. třídy, sk. A
C-mužstvo … v levém menu Výběr krajského svazu: H … dále menu Výběr regionálního svazu: JC … dále menu soutěže: Regionální přebor muži 1. třída
D-mužstvo … v levém menu Výběr krajského svazu: H … dále menu Výběr regionálního svazu: JC … dále menu soutěže: Regionální přebor muži 3. třída
Žactvo… v levém menu Výběr krajského svazu: H … dále menu Výběr regionálního svazu: JC … dále menu soutěže: Regionální
přebor žactvo
Veřejnost je průběžně informována i v tisku, např. v Jičínském deníku.
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Vánoční turnaj neregistrovaných jednotlivců
Na Boží hod vánoční dne 25. 12. 2018 jsme uspořádali od ranních hodin Vánoční turnaj neregistrovaných jednotlivců v tělocvičně ZŠ Stará Paka.
Na turnaj zavítalo celkem 15 nadšenců.
Bojovalo se ve dvou skupinách, systémem každý s každým a podle výsledků byli hráči nasazeni do vyřazovacího pavouka. Vše
bylo sehráno v duchu fair-play a kolem poledne účastníci obdrželi hodnotné ceny.
Turnaj bez problému odřídili Pavel Vajgl, Ladislav Hruška, Luboš Krtička.
		Celkové pořadí:
		
1. Hyršal Radek
		
2. Blažek Jakub
		
3. Matějka František
		
4. Brunclík Ivo
		
5. - 7. Matějka František, Palm Pavel, Drábek Václav
		
8. - 14. Zlatník Jaroslav, Dlabola Jiří, Tomeš Martin, Fajfr Čeněk, Hyršal David, Malinský Adolf, Hruška Martin
		
15. Krtička Jaroslav
Odpolední program byl tradičně vyhrazen registrovaným, kteří se utkali mezi sebou až 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.
								Za oddíl stolního tenisu
								Petr Dlabola

?
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fotosloupek

Čokoláda

Tříkrálová sbírka

Šestajovice

Posezení seniorů

Školka

Roškopov

Senioři na plaveckých závodech

S. P.
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