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Vážení spoluobēané,
Léto plné sluníēka, odpoēinku a pohodového lenošení o prázdninách a dovolených pƎeje za obecní úƎad

VĢra Hlostová

Historické datum: 1914, Pohled z obce s kostelem, zdroj: www.fotohistorie.cz
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USNESENÍ ZE 4. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
4. veƎejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konané dne 14. 4. 2011 v zasedací síni OÚ Stará Paka
ZO schvaluje:
1) Program 4. veƎejného zasedání zastupitelstva obce doplnĢný
o bod: Masarykova ZŠ – opatƎení na základĢ rozpoētu na rok
2011 za bod 11), RozšíƎení bodu rƽzné.
2) OvĢƎovatele zápisu z 4. veƎejného zasedání pana Ing. Pavla
erveného.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Mgr. P. Antoš a pan D. Zajíc.
4) Prodej pozemku p.ē. 1045/8 v k.ú. Stará Paka o výmĢƎe 1230 m2
paní JanĢ Pajrové za cenu 450,- Kē/1 m2.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
5) Koupi ēásti pozemku p.ē. 1503 v k.ú. Stará Paka o výmĢƎe cca 80 m2 od firem: Energoservice, s.r.o. Nová Paka,
Jespo obal s.r.o. Stará Paka, MarƟn KoƎínek, Nová Paka a Lohmann a Rauschder, s.r.o. Slavkov u Brna.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2011
6) Koupi ēásti pozemku p.ē. 441 v k.ú. Stará Paka o výmĢƎe
cca 250 m2 od pana Lukáše Antoše, ZápƎiēnice 522 za smluvní
cenu.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2011
7) SmĢnu pozemkƽ parc. ē. 646/1 o výmĢƎe cca 200 m2 od manželƽ Radomíra a Soni Šounových za pozemek Obce Stará Paka
p.ē.641/2 o výmĢƎe cca 200 m2, oba v k.ú. Úsơ u St. Paky.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2011
8) Bezúplatný pƎevod pozemkƽ parc. ē. 1123/2 o výmĢƎe 1579 m2,
parc. ē. 1124/30 o výmĢƎe 987 m2, parc. ē. 1124/31 o výmĢƎe
4 085 m2 a parc. ē. 1124/32 o výmĢƎe 4553 m2, vše v k.ú. Stará
Paka od ÚƎadu pro zatupování státu ve vĢcech majetkových.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 8. 2011
9) Pronájem ēásƟ pozemku p.ē. 2/2 v k.ú. Stará Paka o výmĢƎe
30 m2 za 100,- Kē/rok paní MiladĢ Kazdové, Újezd 36, Praha 1.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
10) Nájemní smlouvu a smlouvu o pƎevodu ēlenských práv a povinnosơ k bytovému družstvu mezi Bytovým družstvem Stará Paka,
Obcí Stará Paka a paní Mgr. MarƟnou ChmelaƎovou na byt ē. 3
v ēp. 520 v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
11) Smlouvu o poskytnuơ sponzorského daru ve výši 6 000,- Kē
PekaƎství Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou na provozování
prodeje z pojízdné prodejny v obci Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
12) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a ﬁrmou NADOZ, s.r.o.
Kumburský Újezd 24 na „ZbezprašnĢní úēelové komunikace
v k.ú. Úsơ u Staré Paky“ za cenu 475 343,- Kē vēetnĢ DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Kamenictvím JiƎí Kynēl na
opravu pískovcového kƎíže v RoškopovĢ za cenu 47 670,- Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
14) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka ﬁrmou OK GARDEN s.r.o.,
Sládkoviēova 1233/21, Praha 4 na „Regeneraci centra Obce Stará
Paka“ za cenu 933 127,70 Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 4. 2011
15) Dlouhodobý rozpoētový výhled obce Stará Paka na roky
2012 – 2014 dle pƎílohy.
Zodpovídá: starosta + úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
16) Rozpoētové opatƎení ē. 2 Obce St. Paka na rok 2011 dle pƎílohy.
Zodpovídá: starosta + úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
17) Výsledek hospodaƎení obce Stará Paka za rok 2010 a pƎevod
výsledku hospodaƎení obce Stará Paka v ēástce 4 773 147, 76,- Kē
z úētu 431 na úēet 432 – nerozdĢlený zisk.
Zodpovídá: úēetní
Termín: 30. 4. 2011
18) PƎevod zlepšeného hospodáƎského výsledku MateƎské školy Stará
Paka za rok 2010 v ēástce 7 482,63,- Kē do rezervního fondu.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: 30. 4. 2011

19) Odpisový plán dlouhodobého majetku MateƎské školy Stará
Paka pro rok 2011 dle pƎílohy.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: 30. 4. 2011
20) OpatƎení Masarykovy základní školy Stará Paka na základĢ
rozpoētu pro nepedagogické pracovníky na rok 2011 – zdražení pronájmu tĢlocviēny a dalších prostor školy od nového
školního roku o 100%, zpracování mezd bude propláceno
z provozních prostƎedkƽ poskytnutých zƎizovatelem na základĢ živnostenského listu OSV.
Zodpovídá: Ǝeditel ZŠ
Termín: prƽbĢžnĢ
21) Místostarostu pana Josefa Dlabolu jako zástupce obce Stará
Paka na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jiēín dne 17. 6. 2011.
Zodpovídá: ZO
Termín: 17. 6. 2011
ZO neschvaluje
1) Bezúplatný pƎevod pozemkƽ parc. ē. 918 o výmĢƎe 142 m2,
parc. ē. 1057/3 o výmĢƎe 466 m2, parc. ē. 1341 o výmĢƎe
152 m2, parc. ē. 1345 o výmĢƎe 435 m2., parc. ē. 1354/2 o výmĢƎe 797 m2, parc. ē. 1379 o výmĢƎe 237 m2 vše v k. ú. Stará Paka
od ÚƎadu pro zastupování státu ve vĢcech majetkových.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodlenĢ
ZO bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení z 3. veƎejného zasedání ZO.
2) PlnĢní rozpoētu obce Stará Paka z I. ētvrtleơ roku 2011.
3) PƎehled o hospodáƎském výsledku a stavu fondƽ MateƎské
školy Stará Paka za rok 2010.
4) Informaci pí starostky o zpoplatnĢní Ɵsku ētvrtletníku Podhoran ﬁrmou FITOS spol. s r.o. Stará Paka.
5) Informaci pí. starostky o pƎipojení obce Stará Paka k „VýzvĢ
MĢsta Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání pƎíjmƽ obcí od
1 000 do 10 000 obyvatel v rámci RUD od r. 2012“.
6) PodĢkování Svazu dƽchodcƽ R o.s., ZO Nová Paka za neinvesƟēní transfer v ēástce 10 000,- Kē.
7) Informaci paní starostky o množících se pƎípadech poškozování obecního majetku. (místní rozhlas, vitríny, odpadové
koše, atd)
8) Informaci pí. starostky o 4 pracovnících, kteƎí byli pƎijaƟ
z ÚƎadu práce na veƎejnĢ prospĢšné práce.
9) Informaci pí starostky o rekonstrukci kanalizace v ul. Revoluēní a A. Mlejnkové, která zapoēne 25. 4. 2011.
10) Informaci p. místostarosty o špatném stavu nezpevnĢných
cest na území Staré Paky i pƎilehlých obcích.
11) Informaci Mgr. Antoše o besedĢ, která probĢhla v MasarykovĢ ZŠ s Policií R, obvodní oddĢlení Nová Paka.
12) Žádost p. Ing. erveného o opravu cesty v RoškopovĢ – p. Ježek.
13) PƎipomínku Ing. erveného k výzvĢ mĢsta Chlumec nad
Cidlinou.
14) PƎipomínku Ing. erveného k výbĢrovému Ǝízení na regeneraci centra Obce Stará Paka.
15) PƎipomínku p. Š. Válka ke stavu cesty po pracích ﬁrmy NADOZ
pƎi rekonstrukci kanalizace v ul. Revoluēní a A. Mlejnkové.
16) Dotaz p. Frýby na ēistĢní ulic Staré Paky po zimním období.
17) Dotaz p. Frýby na katastrální hranice N. Paka – St. Paka.
18) PƎipomínku p. Frýby k nedostaēujícímu parkovišƟ u MateƎské
školy ve Staré Pace a problémƽm, které ơm vznikají.
19) Žádost p. Frýby na Masarykovu ZŠ Stará Paka o zapƽjēení
stolu na stolní tenis na hƎištĢ „Sokolák“.
20) Informaci p. Frýby o konání Staropackého horského krosu.
21) PodĢkování pí. Hylmarové za úpravu na hƎibovĢ v Úsơ.
22) Dotaz p. Ing. erveného na využiơ traktoru John Deere
v jarních a letních mĢsících.
Usnesení schváleno 8 pƎítomnými ēleny zastupitelstva obce Stará Paka
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USNESENÍ Z 5. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
5. veƎejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 16. 6. 2011 v kulturním domĢ v RoškopovĢ
ZO schvaluje:
1) Program 5. veƎejného zasedání ZO doplnĢný o bod:
smlouvy - obec Stará Paka x Nadoz s.r.o. - parkovací stání
havarijní stav – pƎeēerpávací stanice – bývalá Velveta.
2) OvĢƎovatele zápisu z 5. VZ pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Štefan Válek a Mgr. Ivona
Hykyšová.
4) Obnovenou smlouvu o výpƽjēce mezi Obcí Stará Paka a MĢstem Nová Paka na pozemek parc. ē.1124/12, ostatní plocha
- skládka, o výmĢƎe 19 038 m2 v k. ú. Stará Paka. ZámĢr obce
Stará Paka na poskytnuơ výpƽjēky byl zveƎejnĢn na úƎední
desce dne 1. 4. 2009.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2011
5) Smlouvu o zƎízení vĢcného bƎemene mezi Obcí Stará Paka a EZ
Distribuce, a.s. na pozemcích p. ē. 467/4, 1423/2, 1423/4 vše
v k. ú. Stará Paka za úplatu ve výši 3 840,-Kē vēetnĢ DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2011
6) Smlouvu o smlouvĢ budoucí a smlouvĢ o zƎízení vĢcného
bƎemene smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Stará
Paka a EZ Distribuce, a.s., (pƎípojka nn - pí. Pechová) na
pozemcích p. ē. 1371/4, 1372/1, oba v k. ú. Stará Paka za
úplatu 1 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2011
7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ﬁrmou NADOZ s.r.o. na zhotovení parkovacího stání za 111 943,-Kē s DPH u Obecního
úƎadu Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 30. 6. 2011
8) ZO projednalo závĢreēný úēet Obce Stará Paka za rok 2010
a uzavírá ho s vyjádƎením souhlasu s celoroēním hospodaƎením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
9) Návrh na 3. úpravu rozpoētu Obce Stará Paka na rok 2011.
Zodpovídá: ZO, hl. úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
10) OZV ē. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažěování, sbĢru, pƎepravy, tƎídĢní, využívání a odstraŸování
komunálních odpadƽ.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodlenĢ
11) OZV ē. 8/2011 o místním poplatku ze psƽ.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodlenĢ
12) OZV ē. 9/2011 o místním poplatku za užívání veƎejného
prostranství.
Zodpovídá: ZO
Termín: neprodlenĢ
13) PƎíspĢvek MasarykovĢ ZŠ Stará Paka na akci: Krajský turnaj
žákƽ 6. tƎíd ve vybíjené ve výši 2 714,- Kē.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 30. 6. 2011

14) NeinvesƟēní náklady na žáka Masarykovy ZŠ Stará Paka ve
výši 5 150,- Kē.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
15) Odpis pohledávky ve výši 1 684,- Kē za nájemné z bytu školníka v MŠ Stará Paka.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: neprodlenĢ
16) RozšíƎení ceníku Obce Stará Paka - pƽjēovaní traktoru - pouze
k výuce autoškoly – 1 motohodina/100,- Kē
Zodpovídá: místostarosta
Termín: 30. 6. 2011
17) PƎíspĢvek LázeŸskému mikroregionu ve výši 15 984,- Kē
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 30. 6. 2011
ZO bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení ze 4. veƎejného zasedání Obce Stará
Paka.
2) PlnĢní rozpoētu Obce Stará Paka k 30. 4. 2011.
3) ZávĢreēný úēet LázeŸského mikroregionu za rok 2010.
4) PodĢkování TJ Sokol - oddíl lyžování Stará Paka za ﬁnanēní
pƎíspĢvek na akce.
5) Informace dopravní ﬁrmy OREDO o zrušení nĢkterých autobusových spojƽ na území obce Stará Paka.
6) Informaci pí. starostky o výmĢnĢ vany a WC v ēp. 183, pí. Kƽtová + oprava instalací v KD Brdo.
7) Informaci pí. starostky o havarijním stavu pƎeēerpávací stanice u bývalé Velvety ve Staré Pace.
8) PƎipomínku p. Fejfara o sekání pƎíkopƽ u silnice a nebezpeēí
pádu stromu u potoka v Úsơ.
9) PƎipomínku p. Suchardy o bezpeēnosƟ v obci Roškopov
a žádost o osazení znaēkou „Pozor dĢƟ“ u kulturního domu
v RoškopovĢ, pƎípadnĢ o instalaci hlásiēe rychlosƟ a pƎechodu pro chodce.
10) Žádost p. Suchardy o umístĢní kontejneru na plasty a vybudování pƎístƎešku na kontejnery na tƎídĢný odpad v RoškopovĢ.
11) Žádost p. KƎíže o zajištĢní odvodu dĢơ od autobusu do MateƎské školy ve Staré Pace.
ZO povĢƎuje:
1) Paní starostku podepsáním smlouvy s ﬁrmou VODA Cz. s.r.o.,
která bude provádĢt rekonstrukci pƎeēerpávací stanice u bývalé Velvety.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
Usnesení schváleno 9 pƎítomnými ēleny zastupitelstva obce Stará Paka

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
TƎídĢný sbĢr odpadƽ v naší obci
Na 5. veƎejném zasedání, které se konalo 16. 6. 2011 v KD Roškopov, se pod bodem diskuze obēanƽ rozvinula debata o tƎídĢní
odpadƽ dle komodit v souvislosƟ s žádosơ obēanƽ o posílení
nĢkolika sbĢrných míst, vēetnĢ Roškopovského, o nádobu na
tzv. „ostatní plasty“. TĢmito plasty se rozumĢjí všechny pƎedmĢty,
které jsou z tohoto materiálu vyrobeny, kromĢ plastových obalƽ
od nápojƽ. Na obecním úƎadĢ jsme již v zimních mĢsících o takovéto možnosƟ diskutovali. K takovému kroku, jako je posílení
sbĢrných míst, je potƎeba naēerpat velké množství informací
a vyhodnoƟt úēinnost tƎídĢní druhotných komodit v obci z minulých období se souēasnými možnostmi. Dne 2. ēervna tohoto

roku jsme se zúēastnili v JiēínĢ odborného semináƎe, poƎádaného Centrem evropského projektování z Hradce Králové, na
téma „odpadové hospodáƎství obcí“. Smyslem tohoto semináƎe
bylo seznámit zástupce obcí s pƎipravovanou novelou zákona
o odpadech a problemaƟkou hospodaƎení a tƎídĢní druhotných
surovin v rámci jednotlivých obcí. Obec Stará Paka je sdružena
hospodaƎením a tƎídĢním odpadƽ z obalƽ v systému spoleēnosƟ
EKO-KOM, a.s.
Spoleēnost EKO-KOM, a.s. zajišƛuje plnĢní povinnosƟ zpĢtného
odbĢru pro 21 Ɵsíc klientƽ (ﬁrmy produkující obaly svých výrobkƽ) v R, dále eviduje 81% všech obalƽ uvedených na trh v R.
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INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
K materiálovému využiơ je pƎedáno 69% tĢchto obalƽ. Tato ﬁrma
také poskytuje obcím a mĢstƽm ﬁnanēní pƎíspĢvky na tƎídĢní
odpadƽ a spolupodílí se tak na úhradĢ nákladƽ na tƎídĢný sbĢr.
EKO-KOM poskytuje svým partnerƽm dƽležité staƟsƟky, podle
nichž se vypoēítávají odmĢny obcím. Do tĢchto staƟsƟk jsou zapoēítávány sbĢry druhotných komodit ze všech obcí republiky.
Z tĢchto materiálƽ lze odvodit, kolik prƽmĢrnĢ vyprodukuje každý
obēan tƎídĢného odpadu. StaƟsƟky jsou také jistým zpƽsobem
zkreslené. V naší obci je to zkreslené pƎedevším u sbĢru papíru.
Poloha a nadmoƎská výška naší obce a zvyšující se ceny zemního
plynu se promítají na množství vytƎídĢné komodity. Lidé, kteƎí
nemají zaveden zemní plyn a v zimĢ topí tuhými palivy, „pƎemĢní“
veškerý papír radĢji na tepelnou energii. V minulém období byla
sbĢrná místa doplnĢna o nádoby na svoz ēirého skla. Dƽvodem
je, že technologie na tƎídĢní barevného skla od ēirého je jednou z nejdražších, ale ne stoprocentnĢ úēinnou. Z vytƎídĢného
barevného skla už zkrátka ēiré neudĢláte. Tento krok znamená
pro naši obec bonus v podobĢ navýšení odmĢny ze svozu v Ǝádu
jednotek procent.
A dostáváme se k plastovým obalƽm - odpadƽm. Na území Staré
Paky je na sbĢrných místech tƎídĢného odpadu instalováno celkem 18 kontejnerƽ na plastové lahve od nápojƽ. Proē vlastnĢ jen
na plastové lahve od nápojƽ? VĢc se má asi takto a takové je naše
vysvĢtlení. Tyto plastové lahve od nápojƽ jsou toƟž nejžádanĢjší

vytƎídĢnou komoditou, která se dá z celých 85% zpĢtnĢ využít!
Výkupní ceny se pohybují okolo 12 Ɵsíc korun za 1 metr krychlový
slisovaného materiálu!!! A co tedy ostatní plasty? Ty se netƎídí?
Ale ano, tƎídí… Poptali jsme tuto službu u našeho svozového
partnera, tedy Severoēeských komunálních služeb, a.s., který
nám zajišƛuje svoz tƎídĢného odpadu. OdpovĢě na poptávku
byla pro nás docela pƎekvapivá: „Tuto službu neposkytujeme,
ale vedení v Jablonci nad Nisou bude schopno Vám tuto službu
individuálnĢ nacenit.“ Ostatní obce v našem okolí, které mají
totožného svozového partnera, prostĢ tuto službu nepoptávají,
a tak SKS tuto službu neprovozuje. Ostatní plasty lze toƟž velmi
špatnĢ zpĢtnĢ využít. asto jsou tyto plasty, neboli obaly, hraēky
atd. velmi zneēištĢné. Tam, kde se tyto plasty tƎídí, aƛ na sbĢrném
dvoƎe, nebo i v podobĢ nádobového sbĢru, se již nedostanou na
tƎídící linku a jsou pƎímo odváženy na drcení. Po takové úpravĢ
jsou odváženy do spaloven, kde se využívají jako „alternaƟvní
palivo“. Pro nás je takováto informace od SKS pro sbĢr „ostatních
plastƽ“ tak trochu demoƟvující.
V souēasné dobĢ zjišƛujeme, zda v blízkém okolí tuto službu
neposkytuje jiná akreditovaná svozová ﬁrma, která by naší obci
mohla tuto službu zajisƟt. RozhodnĢ v tomto smĢru „neházíme
ﬂintu do žita“ a o dalších informacích a skuteēnostech budeme
prostƎednictvím Podhoranu nadále informovat.
Josef Dlabola

Vítání obēánkƽ

V sobotu 21. kvĢtna mohli obēané Staré Paky zaznamenat zvýšený
provoz koēárkƽ. Sluníēko svíƟlo na cestu všem, kteƎí pƎišli se svými
pƎíbuznými i známými do zasedací místnosƟ obecního úƎadu, kde
se konalo letošní první vítání obēánkƽ. Všechny dĢƟ i jejich rodiēe
pƎivítala Mgr. P. Gardianová, písniēkami a básniēkami potĢšily dĢƟ
z MŠ, slavnostní Ǝeē pronesla paní starostka Hlostová. Všechna
miminka si postupnĢ pohovĢla v kolébce, maminky obdržely
kvĢƟnu a taơnkové pƎevzali knížeēku a baƛoh na první spoleēné
cesty. Po podpisu do kroniky se všichni postupnĢ nechali vyfo-

tografovat panem Pokorným a na závĢr jsme si pƎipili sklenkou
vína na šƛastný život všech nových obēánkƽ.
A koho jsme pƎivítali?
Eliáš Erban
Adéla Patoēková
Renata Fejfarová
MatĢj Krejēí
Karolína Foltenová
Andrea Žlabová
Viktorie Kodymová
David Zmatlík
Nikola Marušáková
Matyáš Link
Hana Hylmarová

Víceúēelové sportovní hƎištĢ (VSH) – Sokolák Stará Paka
Pro ty, kdo chtĢjí o prázdninách sportovat a využít k tomu naše
hƎištĢ, pƎipomínáme provozní dobu a poplatky:
1. Vstup do prostoru VSH je povolen veƎejnosƟ v dobĢ provozu
t.j. od 8.00-20.00 hod. každodennĢ.
2. Užívání tenisového kurtu, víceúēelového hƎištĢ a hƎištĢ na
plážový volejbal je zpoplatnĢno ēástkou 80,- Kē/hod.
Užívání hƎištĢ na malou kopanou je zpoplatnĢno ēástkou 20,- Kē
na osobu, od 1.10.-31.3. bĢžného roku 30,-Kē na osobu - mimo
školní TV, využiơ pro tréninkový proces a soutĢže pƎípravek, školní
soutĢže, podnikové akce, kopaná dívek a hendikepovaných sportovcƽ, turnaje rƽzných kategorií a úrovní. Pronájem klubovny pro
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jednorázovou akci je možno pronajmout za 300,-Kē. Pro poliƟcké
strany, spolky a organizace je pronájem na akci 50,-Kē. (Nevztahuje se na výborové schƽze TJ Sokol Stará Paka).
V pƎípadĢ potƎeby osvĢtlení hƎištĢ je poplatek za osvĢtlení 50,-Kē
za 1 hodinu. Poplatek vybírá správce VSH a bez jeho vĢdomí je
vstup na hrací plochy pƎísnĢ zakázán.
3. NávštĢvníci a uživatelé VSH jsou povinni se podƎídit pokynƽm
správce.
SPRÁVCE (od 1.1.-31.12):
paní Dubcová Anna
pan Dubec Josef
PƎíēná 465
507 91 Stará Paka

mob.: 737 124 101
mob.: 739 422 125

Všechny ostatní informace najdete na www.starapaka.cz

INFORMACE PRO OBANY
V lokalitĢ Záduška jsou k dispozici ještĢ poslední dvĢ volné parcely za cenu 450 Kē/m2.

ŠKOLA
SkvĢlý rok
Velmi snadno se hodnoơ školní rok, v nĢmž mladí sportovci nasbírali celou Ǝadu cenných vavƎínƽ a s úspĢchem reprezentovali
naši školu i obec za hranicemi okrsku Novopacka.
Vše to nastartovali stolní tenisté obou kategorií suverénním
vítĢzstvím v okresním finále, konaném na domácí pƽdĢ.
V krajském ﬁnále pak získaly dívky 4. místo, chlapci dokonce
2. místo.
Druhé místo jsme si odvezli i z okresního ﬁnále ve futsalové lize
v kategorii chlapcƽ 6. a 7. tƎídy.
Spanilá jízda pokraēovala prvenstvím v okresním ﬁnále Orion
ﬂorbal cupu dívek v kategorii 8. a 9. tƎíd.
Cenné stƎíbro vybojovaly i naše malé basketbalistky z okresního
ﬁnále v kategorii 6. – 7. tƎíd v Nestlé cupu.
TƎeơ místo si dovezli chlapci 8. – 9. tƎídy z okresního ﬁnále
minikopané v JiēínĢ.
PƎes nespoēet ētvrtých a pátých míst pƎišlo to nejlepší nakonec. Po suverénním vítĢzství obou kategorií v okresním kole
vybíjené si naši šesƛáci vybojovali možnost reprezentovat svƽj
okres v krajském ﬁnále. Ani v Kostelci nad Orlicí jsme ostudu

neudĢlali. Naopak, chlapci pƎivezli bronzový pohár, a dívky dokonce pohár ze stƎíbra. KrásnĢ tak zakonēili školní rok, který po
sportovní stránce nejde hodnoƟt jinak než velmi poziƟvnĢ. Za
skvĢlou reprezentaci všem malým i velkým sportovcƽm dĢkuji
a k cenným kovƽm gratuluji. „Sportovci, já tleskám“. Sportu
zdar.
Váš L. H.

Projekt „MISS PANENKA“
navázal na projekt organizace UNICEF „Adoptuj panenku a zachráníš život dítĢƟ“, jehož smyslem je získat prostƎedky pro
celosvĢtové oēkovací programy, které zachrání život milionƽm
dĢơ v rozvojových zemích.
PusƟli jsme se do nelehké práce ušít panenku za pomoci svých
rukou, ale i rukou vychovatelky, maminky ēi babiēky. Poslední
týden v bƎeznu probĢhlo školní kolo „MISS PANENKA STARÁ
PAKA“. Této soutĢže se zúēastnilo 10 panenek. Nejvíce bodƽ
získaly Brumda a melda (195 b.) od autorky Markéty Šírové
(5. roē.). VítĢzné panenky jsme poslali do Hradce Králové a ty
v mĢsíci kvĢtnu soutĢžily o „MISS INTERNET“.
Naše panenka se umísƟla na krásném pátém místĢ. Do této
internetové soutĢže se celkem pƎihlásilo 49 panenek.
AutoƎi panenek se zúēastnili galapƎedstavení v královéhradeckém Kongresovém centru Aldis, které se konalo 1. 6. 2011.

Všechny panenky byly vystaveny na pódiu a tam také byli
pozváni autoƎi panenek a odmĢnĢni vĢcnými cenami. Zážitek
z pƎedstavení, kde vystupovaly hvĢzdy populární hudby T. Kerndlová, M. Joao, B. Cristovao, Debbí, taneēní skupina T-BASS, v nás
zanechal krásný pocit štĢsơ. Po skonēení programu následovala
autogramiáda, kde jsme získali podpisy hvĢzd a vyfoƟli jsme
se s nimi.
Miss panenka byla moƟvací i pro pátý roēník zdejší školy, který
zorganizoval penĢžní sbírku. Vybrali 600,- Kē, což je cena jedné
panenky, kterou jsme jim v Hradci Králové koupili.
MĢli jsme hezký pocit z toho, že jsme mohli podpoƎit dobrou
vĢc. TĢšíme se na další akce a Vám, co nemyslíte jenom na sebe,
mƽžete pomoci a pomáháte, patƎí VELKÝ DÍK.
A. Kynēlová
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Zájezd žákƽ 5. tƎídy do NĢmecka
V rámci spolupráce staropacké školy s nĢmeckou školou v Bad
Lagensalza se sedm dívek a pĢt chlapcƽ z 5. roēníku se svou
tƎídní paní uēitelkou VráƟlovou a paní uēitelkou Faltovou vydalo
na týdenní pobyt do NĢmecka. Odjezd byl v nedĢli 22. kvĢtna
ve 12,00 hodin. Cesta trvala témĢƎ sedm hodin. Ubytování bylo
v zámeckém hotelu v malém mĢsteēku Behringen.
V pondĢlí dopoledne se celá výprava jela podívat do partnerské
školy v nedalekém Bad Langensalza. V tĢlocviēnĢ dĢƟ celé dopoledne soutĢžily s dĢtmi z nĢmecké školy. ObĢd, který všem moc
chutnal, pƎipravili také žáci z nĢmecké školy. Odpoledne se konala
prohlídka Japonské a Rƽžové zahrady ve mĢstĢ. Dalším cílem výletu
byly Koruny stromƽ, kde se žáci podívali až do výše 24 metrƽ nad
zemí. Po dƎevĢných mostech a lávkách si mohli prohlížet bydlištĢ
rƽzných živoēichƽ a poznávat svĢt z výšky korun stromƽ. V úterý
dopoledne se ēeská výprava podívala do Ega parku. Park je plný
nádherných kvetoucích rostlin. V areálu je také mĢlký bazén s klouzaēkami a prolézaēkami, ideální pro ochlazení po prohlídce parku.
Odpoledne následovala prohlídka mĢsta Erfurt, hlavního mĢsta

Durynska. Ve stƎedu se uskuteēnila prohlídka hradu Wartburg, která byla zpƎíjemnĢna
ēeskou prƽvodkyní. Odpoledne se dĢƟ podívaly do mĢsta
Rula na Miniatury. V krásné
zahradĢ bylo k vidĢní mnoho
zmenšenin dƽležitých staveb
celého Durynska. Ve ētvrtek
se konal výlet po Draēí stezce. Výletníci ušli pƎes 10 km
cestami v lese i mezi skalami. Odpoledne se žáci naší školy utkali v bowlingovém zápase.
Podívat se na dĢƟ a rozlouēit se pƎišly také sympaƟcké nĢmecké
uēitelky, které si získaly srdce všech našich dĢơ.
V pátek 27. kvĢtna dopoledne se celá výprava šƛastnĢ vydala na
cestu domƽ.
Lenka Faltová

Výlet deváƛákƽ
„V devátém roēníku je školní výlet na konci roku nĢco jako tƎešniēka na dortu“, cituji ze slohové práce deváƛáka. V letošním
roce mĢla devátá tƎída možnost vycestovat na školní výlet do
zahraniēí.
V úterý 7. ēervna jsme se svĢƎili železniēní dopravĢ a vyrazili jsme
na dlouhou cestu. Na pozvání základní školy v Liptovském Hrádku
jsme se vydali poznávat oblast Liptova.
Program, který pro nás kolegynĢ ze slovenské školy pƎipravily, byl
opravdu pestrý a rƽznorodý. Hned ve stƎedu jsme hodlali navšơvit
magnet celé naší výpravy – Štrbské pleso. Už na nádraží však zaēalo pršet, pƎidala se i bouƎka, a i když jsme vyjeli až do stanice Štrbské pleso, nebylo bezpeēné se k jezeru vydat. Následoval náhradní
program – cesta „elektriēkou“ do Popradu. AlespoŸ z vlaku jsme
obēas zahlédli tatranské velikány, když se tĢžké dešƛové mraky
obēas protrhaly. Po návratu do školy si naši i slovenšơ deváƛáci
spoleēnĢ zasportovali. Sport ostatnĢ spojoval všechny úēastníky
výletu, volejbal nebo košíková se hrály každý den.
Následující den dopoledne jsme navšơvili liptovský hrad a muzeum Liptova s expozicí vĢnovanou pƎedevším baēovskému Ǝemeslu. Odpoledne se všichni tĢšili do bazénu. Jeli jsme spoleēnĢ
s dĢtmi ze slovenské školy do hotelu Permon v Podbanské. Každý
si zde užíval po svém - plavání, tobogán, klouzaēku, víƎivku.

V pátek ráno jsme odjeli do Stanišovské jeskynĢ nedaleko Liptovského Jána. Zajímavosơ je, že tato jeskynĢ není osvĢtlená a každý
návštĢvník si zde svíơ „ēelovkou“. Na konci prohlídky nĢkteƎí z nás
obĢtovali podzemním bohƽm malý peníz a mohli pak za odmĢnu
vykonat rituál tajného pƎání. Po obĢdĢ jsme se rozlouēili s deváƛáky
ze slovenské školy a podĢkovali slovenským kolegyním za to, že nám
umožnily prožít u nich opravdu pƎíjemné dny. Odpoledne jsme ještĢ
vyrazili do Liptovského Mikuláše porozhlédnout se po obchodech.
PƎišel poslední veēer, balení, úklid. Brzy ráno se vstávalo a v sedm
hodin jsme se plni nových dojmƽ a zajímavých zážitkƽ vydali na cestu
domƽ.
KvĢta Kamlerová

Setkání s žáky z Bad Lagensalza
BĢhem svého dvoudenního výletu pod stany v kempu Pecka se letošní
osmáci setkali s nĢkolika chlapci z osmé tƎídy nĢmecké školy v Bad Lagensalza. PrƽbĢh celé akce byl pro všechny velmi pƎekvapivý.
Jelikož se obĢ strany nikdy pƎedơm nevidĢly, vƽbec se neznaly, byla
oēekávání pƎeci jen trochu promísena s nervozitou.
Struēný pƎedbĢžný plán byl jasný – vzájemnĢ se seznámit, spoleēnĢ poveēeƎet opeēené buƎty, posedĢt u táboráku, sehrát pƎátelský beachvolejbalový zápas a zbytek „se uvidí“. Žáci naší školy byli na místĢ krátce po
poledni a vrhli se na všechny sportovní atrakce, které kemp nabízí. Den
se pomalu kráƟl a bylo jasné, že kluci z NĢmecka budou mít zpoždĢní.
Paēơ se tedy rozhodli pƎipravit ohništĢ. Práce to nebyla lehká, po období
dešƛƽ bylo pƽvodní ohništĢ plné vody a bahna, ale nakonec se povedlo
postavit pĢknou hraniēku, právĢ když návštĢva dorazila.
V prvních pohledech bylo znát rozpaky, tĢch ale ubývalo bĢhem seznamovacích her, u kterých všichni poznali, že pokud jde o jazykové znalosƟ,
je ještĢ na ēem pracovat. Jazykové nedostatky ale nezabránily spoluprá-

ci dĢơ pƎi Ǝešení zadaných problémƽ, pƎi spoleēném stavĢní stanƽ, pƎi
spoleēné pƎípravĢ veēeƎe (pro NĢmce velmi neobvyklý zážitek, neboƛ
v NĢmecku není možné rozdĢlávat oheŸ bez získání nĢkolika úƎedních
povolení), ani pƎi hƎe volejbalu, dokonce ani pƎi tanci zumby, která patƎila
k nabídce správy areálu.
Na zaēátku bylo zmínĢno, že prƽbĢh této akce pƎekvapil všechny zúēastnĢné. To pƎedevším pƎíjemnou pƎátelskou atmosférou, vytvoƎenou bĢhem nĢkolika okamžikƽ, vždyƛ celé setkání trvalo jen necelé ētyƎi hodiny.
Pokud je smyslem spolupráce se zahraniēní školou, aby se dĢƟ alespoŸ
trochu vzájemnĢ poznaly, vyzkoušely si jazykové znalosƟ, pƎedstavily si
vzájemnĢ kulturu, životní styl a zkusily, jestli je možné spolu vycházet,
pak tohle setkání svƽj úēel naplnilo. Vzhledem k tomu, že žáci obou škol
se na další pƎípadné setkání tĢší (nelze jen nepƎipomenout, že naše kluky
by, samozƎejmĢ v rámci poznávání jiné kultury, zajímalo, jak žijí a jaké
jsou také žákynĢ spƎátelené školy), tak se zƎejmĢ akce podaƎila témĢƎ
ideálnĢ a idylicky.
Adéla Krejēová
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Rozlouēení s deváƛáky
Stalo se již pravidlem, že na konci školního roku pƎijme starosta
naší obce žáky, kteƎí opouštĢjí základní školu. Letos toto setkání
osvĢžilo pƎipravené vystoupení dĢơ z MŠ, které tak mimochodem
ukázalo i deváƛákƽm, jak rychle ēas leơ a že to není tak dávno,
co byli ve stejném vĢku jako ty malé dĢƟēky. Teě je pƎed tĢmito
„skoro dospĢláky“ další etapa života a záleží jen na nich, jak s ơm
naloží. Po kulturním vystoupení pƎed paní starostku pƎedstupovali
jednotliví žáci a všem sdĢlili, kam po prázdninách nastupují do
škol a uēilišƛ. Všichni obdrželi na památku rƽži a CD Z historie
škol ve Staré Pace. Spoleēná fotograﬁe na závĢr a pƎání úspĢchƽ
v dalším životĢ ukonēily malou slavnost.

MatemaƟcké úspĢchy
V letošním školním roce, ostatnĢ jako každý rok, jsme se zúēastnili
také matemaƟckých soutĢží. PƎírodovĢdný klokan, MatemaƟcký
klokan a Pythagoriáda již pro nás nejsou žádným pƎekvapením,
ale za zmínku urēitĢ stojí skuteēnost, že naši žáci rok od roku
získávají lepší umístĢní jak ve školním, tak v okresním kole.
Letos máme ale také dva výraznĢjší úspĢchy. Nejprve nás na pod-

zim velmi potĢšilo 2. místo v kraji v testování SCIO, které získal
šesƛák Marek Soűtysiak a na jaƎe potom se umísƟl v okresním kole
Pythagoriády Pepa Kužel na 1. místĢ a nenechal se zahanbit ani
v krajském kole, kde získal ocenĢní úspĢšný Ǝešitel. JeštĢ jednou
gratulujeme!
J. Kuželová

Pasování prvŸáēkƽ
V tomto školním roce jsem dĢƟ z prvních tƎíd (jsou 2 první tƎídy)
pozvala do knihovny nĢkolikrát. Poprvé hned v Ǝíjnu a naposledy
pƎed 14 dny. Mohla jsem tak sledovat, jaké pokroky dĢƟ dĢlají, jak
se jim písmenka pomaliēku mĢní v celá slova. Vše vyúsƟlo v úterý
21. 6. DĢƟ mĢly za úkol pƎipravit si krátký text, který pƎede všemi
pƎeēetly. Po správném zodpovĢzení kvízƽ (to abych se pƎesvĢdēila,
že mohou vstoupit do Ǝíše pohádek) všechny paní starostka pasovala na opravdové ētenáƎe. DĢƟ dostaly krásnou knížku Zmizelá
škola vydanou speciálnĢ pro tuto akci nazvanou Už jsem ētenáƎ
s podporou Ministerstva školství, mládeže a tĢlovýchovy. Každé
z dĢơ si také odneslo poukázku na prƽkaz ētenáƎe (mohou akƟvovat s rodiēi v prƽbĢhu ēervence), poukázku na nanuka a také
náramky a náhrdelníēky z korálkƽ, které jim vĢnovala paní Machová. Všichni jsme si slíbili, že se hned po prázdninách setkáme
znovu a budeme ve spolupráci pokraēovat. PatƎí se podĢkovat
paním uēitelkám za jejich každodenní snahu a obrovské nadšení
pro práci. Bez nich bychom dnes nemĢli koho pasovat. Tak krásné
prázdninové poēteníēko!
H. Hylmarová, knihovnice

Fotograﬁe z akcí si mƽžete prohlédnout na: hƩp://www.starapaka.rajce.net

MATE\SKÁ ŠKOLA
Výlet vlakem do Lázní BĢlohrad
Jedno kvĢtnové ráno se naše tƎída Sedmikráska vydala vlakem
do Lázní BĢlohrad, kde jsme navšơvili dĢtské hƎištĢ. DĢƟ nadšenĢ vyzkoušely veškeré prolézaēky a houpaēky. PƎesto nejvĢtším
zážitkem z celého výletu byla jízda vlakem a hlavnĢ tunelem.
Nikdo z dĢơ se nebál!
Celé dopoledne bylo zdaƎilé, poēasí nám pƎálo a plni nových
dojmƽ jsme se vráƟli zpĢt do naší mateƎské školy.
Eva Zahradníková
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Nový sboreēek v mateƎské škole
Od záƎí 2010 zaēal v pod vedením paní uēitelek Odety PilaƎové
a KateƎiny Trejbalové pƽsobit v naší mateƎské škole nový pĢvecký
sboreēek. DĢƟ mu daly název Zvoneēek. Jednou týdnĢ odpoledne
se ve Sluníēkové tƎídĢ schází dĢƟ, které se mají zájem nauēit nové
písnĢ a taneēky. Zdokonalují se zde v hudebním cítĢní a seznamují
se s rƽznými typy písní, rozvíjí své pĢvecké a pohybové schopnosƟ
a dovednosƟ. O úēast ve sboreēku je také pro pĢkný a citlivý pƎístup, který mají paní uēitelky k dĢtem, velký zájem. Sboreēek má
již za sebou první úspĢšná vystoupení. Vƽbec poprvé se pƎedvedl
pƎi návštĢvĢ ve stacionáƎi pƎi organizaci Život bez bariér. Velmi
úspĢšné bylo vystoupení dĢơ v DomovĢ seniorƽ v Nové Pace,
kde si babiēky a dĢdeēkové s našimi malými zpĢváēky i zazpívali. Sboreēek vystoupil i pƎi vítání nových staropackých obēánkƽ
a pƎi rozlouēení s žáky devátých tƎíd základní školy. PƎíšơ rok, až
získají více zkušenosơ, mají v úmyslu se zúēastnit i poprvé pĢvecké soutĢže Novopacký slavíēek. Budeme jim držet palce. Paním

uēitelkám, které sboreēek vedou a vĢnují dĢtem i svƽj volný ēas,
patƎí veliké podĢkování.
Lenka Typltová

Výlet do pohádky
Celý školní rok si s dĢtmi vyprávíme pohádky. PƎi nich se dĢƟ uēí
pohádkám naslouchat, vyprávĢt je a pƎedškoláci si umí pohádku
i zahrát.
Tentokrát však pohádka nepƎišla za námi do MŠ, ale my za ní.
Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou na nás ēekalo
pohádek hned nĢkolik. Ke všem bylo pƎipraveno mnoho krásných
kostýmƽ a dekorací. DĢƟ formou hádanek urēovaly, ke které pohádce co patƎí. Potom jim „paní knĢžna“ pohádku vyprávĢla.
Když už byly pohádkovĢ unavené – pƎišla vhod výtvarná dílna.
DĢƟ si mohly nakreslit, vystƎihnout ēi nalepit nejoblíbenĢjší pohádkovou postaviēku.
Další zážitek dĢƟ ēekal za nejvĢtšími dveƎmi. Kostýmy princƽ,
ryơƎƽ, princezen, šavle a šơty byly pƎipraveny pro dĢƟ na vyzkoušení a pƎípadné fotografování. Všechny dĢƟ se nechaly zlákat
a výsledkem jsou pĢkné fotograﬁe princezen, princƽ a ryơƎƽ na
koni. Každý se rád pochlubil rodiēƽm.
Jako tƎešniēka na dortu dĢƟ ēekal na nádvoƎí velký gumový skákací
hrad. No ƎeknĢte, kdo by odolal. A potom už opravdu byl ēas na
výborný Ǝízek od naší paní kuchaƎky a na dobroty od maminky.
I probĢhnuơ v krásném zámeckém parku bylo pƎíjemné. PƎedstavovali jsme si, jak se tady procházely princezny a jezdily koēáry
tažené koŸmi.
Cesta zpĢt domƽ ubĢhla rychle a dĢƟ už se tĢšily, jak všechno
budou doma vyprávĢt.
Tak zase pƎíštĢ.
VĢra Šilhánová

Indiáni v roubence
V pátek 17. 6. okolo 17. hodiny se zaēalo pƎed roubenkou velké rojení. DĢƟ z MŠ mĢly slavnostní ukonēení školního roku a pokraēování bylo právĢ v roubence. Tentokrát jsme naše spaní v knihovnĢ
pojali jako Noc s indiány. DĢƟ si s rodiēi doma pƎipravily indiánské
ēelenky, uēitelky a knihovnice samozƎejmĢ nezƽstaly pozadu. Po
odložení všech spacákƽ, karimatek a shromáždĢní „proviantu“
jsme poƎídili první foto a poslali jsme rodiēe domƽ. Teě teprve
se z nás stali správní indiáni - pomalováním obliēeje váleēnými
barviēkami. DĢƟ si nakreslily a vystƎihly rƽzné moƟvy, jejichž
pƎilepením na kƽl vznikl totem. Poté jsme venku kolem totemu
tanēili. Vydali jsme se „ulovit bizona“ a pƎi cestĢ jsme museli
pƎekonat spoustu nástrah.
Po návratu do knihovny jsme se dali do porcování a ochutnávání
bizona, což jsme vydatnĢ zapíjeli „ohnivou vodou“ (šƛáva z ēer-

ného bezu). A už na nás
ēekala zkouška odvahy
- hledání ukradeného
totemu ve tmĢ na pƽdĢ.
Hurá pro baterky a jdeme
odvážnĢ na to! Všichni
jsou pašáci, nikdo se (skoro) nebál. Únava nás tak
zmohla, že honem pƎipravit spacáky, zachumlat se
a za poslechu pohádek všichni postupnĢ usínají. Ráno jsme se
nasnídali a již nedoēkaví rodiēe zaēínají ƛukat na dveƎe.
Tak zase nĢkdy. HOWGH!
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KNIHOVNA
Pracuji v knihovnĢ již 12 let. ZároveŸ pár let dojíždím do Studijní
a vĢdecké knihovny v Hradci Králové, kde jsem jednou z nĢkolika knihovnic v redakēní radĢ ēasopisu U nás. Je to ētvrtletník
zamĢƎený na ēinnost a propagaci práce knihoven a na podporu
ētenáƎství. Dovolila jsem si pƎispĢt svojí troškou do mlýna a napsala jsem ēlánek o tom, jaká je práce knihovníka na vesnici.
Posuěte sami.
Profesionální knihovník je holka pro všechno
Zrovna minulý týden jsem zase slyšela názor jednoho obyvatele,
který v knihovnĢ asi nikdy nebyl: „To je krásné povolání být knihovnicí, celý den si mƽžete ēíst!“ Joj, kdyby to tak byla pravda,
to by se mi práce knihovnice teprve líbila! Jenže! ZamĢstnání
knihovníka obnáší všechno jiné, jen bohužel na ētení ēas nezbývá.
Je pravda, že na tomto místĢ mluvím za knihovníky a knihovnice
malých knihoven, kde pracuje jen jeden profesionální pracovník.
Je toƟž obrovský rozdíl mezi velkými knihovnami, kde zamĢstnanci pracují v rƽzných specializovaných oddĢleních (obnova knižního
fondu, katalogizace, MVS, rešerše a hlavnĢ samozƎejmĢ pƽjēování
knih) a mezi jedním knihovníkem, který tyto práce vykonává sám.
Nejvíce se „zapoơ“ Ɵ, kteƎí neprošli knihovnickou školou a vše se
uēí za pochodu, protože na nĢjaké velké zauēování není ēas.
Ale zaēnĢme od zaēátku. PƎedstavte si, že jste byl právĢ jmenován knihovníkem. Všechno je pro vás nové - seznamujete se se
svými ētenáƎi, poznáváte knihovní fond, nový knihovnický program, hned vás atakuje škola, že by ráda besedy - a zatoēí se vám
hlava. Neznáte své ētenáƎe natolik, abyste jim hned vybrali tu
nejlepší ēetbu. Mnozí spoléhají na to, že : „Máte pƎece všechno
pƎeētené, tak mi nĢco vyberte!“ Nejlepší je, když vás hned ēeká
revize knihovního fondu (je pravda, že na Jiēínsku máme skvĢlou
podporu v DanĢ Michlové a Lence Knapové, které mají revize na
starosƟ). Ve vĢtšinĢ našich knihoven se revize provádĢla ještĢ
pouze fyzicky, tzn. knihu po knize vzít a zkontrolovat. Ale je to
zase nejlepší možnost, jak se seznámit se svým fondem. Následuje
složité dohledávání a posléze odepisování dokumentƽ. VytvoƎit
seznam vyƎazených knih, najít prostor, kde vyƎazené knihy nabídnout ētenáƎƽm a další a další administraƟvní vĢci. To vše za
bĢžného provozu a pƽjēování. Do toho vám zavolá zamĢstnavatel,
že má pro vás akutní úkol - nejlépe hned vyhledat v obsáhlých
kronikách urēitou informaci. A to už hoƎí termín s dokonēením
místního obecního ēasopisu, jehož je ve velké vĢtšinĢ knihovník
šéfredaktor. Tak rychle dohonit ty, kteƎí dluží ēlánek, vytvoƎit
a zpracovat pár fotograﬁí, dopsat úvodní slovo a ēekat, co na to
Ǝeknou v ƟskárnĢ. A protože jste zaēínající knihovník, je dobré
a pro vaši práci dƽležité absolvovat rƽzné kurzy a školení. Termíny
tĢchto akcí se vĢtšinou shodují s výpƽjēními dny knihovny. Co
teě! Nemáte nikoho, kdo by vás v práci nahradil, kolega nezaskoēí. Pokud prozíravý pƎedcházející knihovník nemĢl v zásobĢ
spolehlivou zauēenou náhradu (vĢtšinou uēitelky v dƽchodu nebo
kamarádka na mateƎské) musíte po dobu kurzu zmĢnit pƽjēovní
hodiny, protože zavƎít knihovnu úplnĢ je nesmysl. A tady narazíte
na fakt, že lidé obecnĢ neētou žádné plakáty, informace, aē vše
visí dostateēnĢ dlouho v úrovni oēí na dveƎích knihovny. Relace
v rozhlasu každý vyslechne a zapomene. Takže každý den po
absolvování kurzu najdete na obecním úƎadu nebo v JednotĢ
pár tašek s knihami nepozorných ētenáƎƽ, které promptnĢ vymĢníte a zase doruēíte zpĢt adresátƽm, kteƎí to do pƎíštĢ zase
zapomenou. V meziēase pƎipravíte nĢkolik besed pro školu, školku
a také samozƎejmĢ se snažíte zajisƟt kulturu i pro dospĢlé. Máte
velmi omezené ﬁnanēní zdroje, využíváte tedy všech možnosơ
k levnému „nákupu“ informací, pƎednášejících ēi vystavujících.
Chcete pro své ētenáƎe a návštĢvníky pƎipravit i celostátnĢ „vymyšlené“ akce – Noc s Andersenem, Týden knihoven, Pasování
prvŸáēkƽ – protože to jsou akce, které pƎitáhnou nové ētenáƎe,
ale také jsou to ēinnosƟ nadevše pƎíjemné i pro nás. Do toho

organizujete bazar ošacení, vítání obēánkƽ, dĢtský i dospĢlácký
karneval, posezení s hudbou pro dƽchodce, pƎedvánoēní zpívání
u jesliēek, výstavy betlémƽ, prodej korálkƽ,...
Profesionální knihovník na vesnici je pƎibližnĢ totéž, jako býval
dƎíve uēitel - musí si poradit se vším. Vše se daƎí, pokud pracuje
pod vstƎícným zamĢstnavatelem (což dle Ǝeēí kolegyŸ a kolegy
není vƽbec pravidlem!), má kolem sebe pár stejných nadšencƽ,
co nehledí na ēas a na pohodlí. Vím, že tohle všechno zažívají
pracovníci ve všech knihovnách. My, kteƎí pracujeme v malých
knihovnách, jsme na to sami.
Ale ruku na srdce – dĢláme to moc rádi (tedy vĢtšinou rády) a s
láskou! TĢšíme se na každý den, kdy k nám zavítají ētenáƎi, kdy
pomƽžeme alespoŸ krátkým popovídáním rozptýlit chmury na
tváƎi. To se v žádném archivu nebo v kanceláƎi nestane. To zažíváme jen my u výpƽjēních pultƽ.
Vše, co jsem napsala, berte prosím jako vyznání knihovnice
s dvanácƟletou praxí. Naše práce je úžasná, velice rƽznorodá
a strašnĢ zajímavá. Dnes a dennĢ se setkáváme se zajímavými
lidmi, získáváme nové informace a pracujeme v krásném prostƎedí (prominou mi knihovníci, kterým padá na hlavu omítka,
zatéká do regálƽ a ēekají, až na nĢ také snad dojde nĢkdy Ǝada
s dotacemi). Možná jsou krásnĢjší povolání, ale práce profesionálního knihovníka na vesnici ēi v malém mĢstĢ je skoro práce
za odmĢnu!
H. Hylmarová
...a proto si naší „Hanēi“ tolik vážíme!!!
V roce 2010 byly v registru Ministerstva kultury evidovány 403 veƎejné
knihovny na území Královéhradeckého kraje (mĢstské, obecní, školské,
odborné vēetnĢ knihoven ētyƎ krajských muzeí). V kraji je 448 mĢst,
mĢstysƽ a obcí, z toho plyne, že ne všechny obce zƎizují knihovnu.
VĢra Hlostová
starostka obce a krajská zastupitelka, ēlenka kulturního výboru

BARVAMI A DLÁTEM
- to byl název výstavky Nataši a Jaroslava Kalouskových ze Železnice, kterou jste si mohli v knihovnĢ prohlédnout od 1. do 17. 6.
Manželé Kalouskovi již pƎed nĢkolika lety v roubence vystavovali
a jejich tvorba mĢla velký ohlas. Proto jsem je pozvala znovu a
opĢt nás pƎesvĢdēili, že mají moc šikovné ruce.

Místní knihovna Stará Paka
Vás zve na výstavu

Nataši
a
Jaroslava
Kalouskových

Zaþátek výstavy je 1 6.2011 a ukonþení 17.6.2011

! P\IPOMENUTÍ !
pro pƎipomenuơ: veškeré informace o knihovnĢ, odkazy i pozvánky na akce najdete na www.knihovnastarapaka.webk.cz
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVN :
19. 7. – 29. 7. dovolená
1. 8. – 5. 8. otevƎeno
8. 8. – 19. 8. dovolená
22. 8. - …… otevƎeno
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SenioƎi na výletĢ
Mezi nejpƎitažlivĢjší akce poƎádané pro dƽchodce Novopacka
patƎí tajné výlety.
Byla stƎeda 20. dubna, byl krásný sluneēný den. Padesát úēastníkƽ
odvezl autobus nejdƎíve k Váleēnému muzeu bojištĢ na Chlumu.
Na místo, které bylo stƎedem bitvy prusko-rakouské války 3. ēervence 1866. Seznámili jsme se s pƎehledem celého váleēného
tažení a prƽbĢhem vlastní bitvy. Prohlédli jsme si i výzbroj a výstroj zúēastnĢných armád. V sousedství muzea je vyhlídková vĢž,
na kterou se vydali Ɵ odvážnĢjší z nás. OdmĢnou byl pƎekrásný
pohled na okolní krajinu.
Pokraēovali jsme na zámek Hrádek u Nechanic. PƎekvapil nás
velikonoēní výzdobou. Kvalitní výklad pana prƽvodce o historii

a prostorách zámku byl obohacen zajímavým povídáním o velikonoēních zvycích a obyēejích. Na zajednaný obĢd jsme se zastavili
v restauraēním zaƎízení v Horní Nové Vsi.
Posledním cílem výletu byl Památník K. V. Raise v Lázních BĢlohradĢ, kde jsme si prohlédli prodejní výstavu „Velikonoce
s jarními kvĢƟnami.“ Byly zde výrobky dĢơ i dospĢlých, z nichž
nĢkteré jsme si zakoupili pro radost a vylepšení domácí atmosféry Velikonoc.
Potom nás pan Grundmann spolehlivĢ jako vždy odvezl do našich
domovƽ. A dĢkujeme B. Hamáēkovi za pƎípravu a zorganizování
této další úspĢšné akce.
V. J.

Svaz dƽchodcƽ
Svaz dƽchodcƽ – novopacká organizace - je stále akƟvní, z její
bohaté ēinnosƟ uvádíme: zájezdy do Polska (Kudowa Zdroj, solná
jeskynĢ), kde si naši dƽchodci léēí dýchací ústrojí a potom nakupují na tržnici. Oblíbené jsou zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi
nebo návštĢva operety ve Vysokém nad Jizerou. PoƎádáme kurzy
výuky poēítaēové gramotnosƟ - 23 uchazeēƽ. Na tyto kurzy jsme
dostali pƎíspĢvek od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. France ve výši 15 000,-Kē, za což mu moc dĢkujeme. PodĢkování patƎí
i ēlenƽm SSD Ing. SobĢslavovi a panu ŠkvaƎilovi.
Taneēní páteēní odpoledne se konalo 15. dubna a bylo to v letošním roce již potƎeơ. Tady se schází kolem 60 ēlenƽ. Touto cestou
chceme podĢkovat i majiteli panu Militkému, který nám zajišƛuje
moc dobré koláēky.
za výbor organizace Miroslav Šulc

Koncert ŠtĢpána Raka v SokolovnĢ
V pátek 20. kvĢtna 2011 se uskuteēnil ve Staropacké sokolovnĢ charitaƟvní koncert pro obēanské sdružení Sportem proƟ
bariérám eský ráj. Tím, kdo zavítal nejen mezi Staropaēáky,
byl svĢtovĢ uznávaný kytarový virtuóz pan ŠtĢpán Rak. Koncert
probĢhl v pƎíjemné atmosféƎe a všichni pƎítomní se mohli zaposlouchat jak do autorských skladeb ŠtĢpána Raka, tak i do písní
Hašlerových, Ingrišových, slavných Beatles a samotného Elvise.
Koncertu se zúēastnili i samotní ēlenové obēanského sdružení,
kterým byl koncert vĢnován a Jan Pelikán seznámil pƎítomné
s akƟvitami i plány sdružení.

Milým pƎekvapením byla ēástka, která se vybrala dobrovolným
vstupným posluchaēƽ. DĢkujeme všem pƎítomným, že podpoƎili
sdružení Sportem proƟ bariérám celkovou ēástkou 5009,- Kē.
A protože ŠtĢpánu Rakovi se ve Staropacké sokolovnĢ zalíbilo,
pƎislíbil, že v tĢchto charitaƟvních koncertech bude i nadále pokraēovat. Myslíme si, že pro Starou Paku je velká ēest, když si ji
takový umĢlec, kterým ŠtĢpán Rak bezesporu je, vybere pro své
koncertování a tĢšíme se na návštĢvu a podporu Staropaēákƽ
na dalších koncertech.
Petra Šimƽnková, Staropacká sokolovna

SPOLEENSKÝ ŽIVOT V ROŠKOPOV
Velikonoēní zábava

SoutĢže v požárním sportu

16. dubna uspoƎádali ēlenové SDH Roškopov Velikonoēní zábavu
spojenou s bramborovými hody. I letošní zábava se vydaƎila. Všem,
kteƎí se podíleli na výrobĢ, peēení, roznášení ale i na konzumaci
výborných bramborákƽ, patƎí velký díl. K dobré pohodĢ a tanci hrál
Petr Fejfar. Na letošní zábavĢ se dražilo asi 20 kusƽ nádhernĢ upletených pomlázek. NejkurióznĢjší dražbu provádĢl LudĢk Sochor, který
pƎihazoval ēástku sám na sebe, a tak dražil pouze sám se sebou.

21. kvĢtna se konala okrsková soutĢž v Úsơ na louce za bývalým obchodem.
Než zaēala samotná soutĢž, hroznĢ pršelo. NaštĢsơ se poēasí umoudƎilo
a nechalo všechna družstva soutĢžit. Úvodem všechny pƎivítali pan Rail,
starostka obce VĢra Hlostová, místostarosta Josef Dlabola a s organizací soutĢže nás seznámil starosta SDH Úsơ ZbynĢk Matouš. Hlavním rozhodēím byl
Jan Polák. Mezi ženami se utkala tƎi družstva - jedno z Roškopova a dvĢ ze
Staré Paky. Roškopaēky (Radka Suchardová, Ilona Jandová, Míša ervená,
Andrea Zuzánková, Lucie a Jindra Michalíkovy, Jana ŠafáƎová, Sandra Pourová
a Pavlína SklenáƎová) se umísƟly na 2. místĢ. Všem dĢkuji za velice zdaƎilý
výkon v improvizovaném složení a po úpravách na poslední chvíli. Za muže
z Roškopova soutĢžila dvĢ družstva, která se za Starou Pakou umísƟla na
3. a 4. místĢ. Hostovala zde družstva ze Zboží a Úbislavic, obĢ soutĢžila mimo
poƎadí, ale Zboží bylo bezkonkurenēnĢ nejlepší. PƎedávání cen a plaketek ke
110. výroēí založení SDH Úsơ probĢhlo na hƎišƟ u kulturního domu, kam se
poté pƎesunula veēerní zábava. K tanci a poslechu hrál Petr Fejfar. Výborné
maso pƎipravily Lenka Fejfarová a Jára Kadavá. Letošní soutĢž se obešla bez
zranĢní a probĢhla v dobré náladĢ.

SoutĢže v požárním sportu
BĢhem mĢsícƽ dubna i kvĢtna provádĢli hasiēi opravu prasklé
zdi ve velké hasiēárnĢ, vymĢnili stará svĢtla za nová a vymalovali.
Zaēátkem kvĢtna se soutĢžící ēlenové SDH zaēali pƎipravovat na
soutĢž v požárním sportu.
7. kvĢtna se družstvo mužƽ pod vedením pana J. Tomeše zúēastnilo soutĢže v Úbislavicích. Skonēili na pátém místĢ z deseƟ
soutĢžních družstev.
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SPOLEENSKÝ ŽIVOT V ROŠKOPOV
Výjezdní zasedání obce Stará Paka

Sportovní život

16. ēervna se v místním kulturním domĢ konalo výjezdní zasedání
zastupitelstva obce Stará Paka. Jednání se zúēastnilo 10 obēanƽ
z Roškopova a z Úsơ.

Ani nejmenší obēané naší vesnice nezaháleli a pod vedením JiƎího
Suchardy st. reprezentovali Roškopov v JiēínĢ na atleƟckých závodech. Své síly s ostatními zmĢƎili sourozenci ŠafáƎovi, Pepa Pour,
Ondra Zuzánek, Bohoušek Ryšálek a Petr Lešák. Všem dĢkujeme
a gratulujeme k bájeēnému umístĢní.

Hasiēská schƽze
18. ēervna se konala hasiēská schƽze, kde se domlouvaly tyto
akce:
1) úēast ēlenƽ SDH Roškopov na 115 letech založení SDH Úbislavice dne 2. ēervence
2) hasiēský den konaný 23. ēervence
3) úēast na “noēním útoku” v Úbislavicích 27. srpna
4) dĢtské odpoledne 3. záƎí v RoškopovĢ na svazarmovské
chatĢ
5) hasiēský výlet stanovený na 24. – 25. záƎí do Jižních ech

POZVÁNKA
Dne 3. záƎí v sobotu se na svazarmovské chatĢ v RoškopovĢ bude
konat dĢtské odpoledne.
Všichni jste s dĢtmi srdeēnĢ zváni.
Krásné prožiơ prázdnin a dnƽ dovolených Vám pƎeje
Andrea Zuzánková

SPORT
Turnaj pƎípravek
V sobotu 25. ēervna 2011 pƎipravil oddíl kopané pƎi TJ Sokol Stará
Paka tradiēní turnaj pƎípravek o pohár starostky obce Stará Paka.
Turnaj byl poƎádán v rámci akce - Fotbal ano, drogy ne (DĢƟ patƎí
na hƎištĢ, ne na ulici). Turnaj podpoƎil i Královéhradecký kraj ﬁnanēním pƎíspĢvkem. Smyslem turnaje bylo porovnání výkonnosƟ
mužstev z jednotlivých okresƽ kraje a získání moƟvace lásky ke
sportu a zejména v tomto pƎípadĢ k fotbalu. PĢknými cenami
pƎispĢli sponzoƎi fotbalového oddílu ve Staré Pace.
Za úēasƟ 4 mužstev, vítĢzƽ okresních soutĢží Královéhradeckého
kraje a domácího mužstva - FK Chlumec n. Cidlinou, FK Vrchlabí,
SK Jiēín a TJ Sokol Stará Paka - byl turnaj sehrán systémem každý
s každým a zápasy o koneēné poƎadí. Sơnem byla neúēast vítĢze
okresu Náchod a okresu Rychnov n. KnĢžnou . PƎesto bylo sehráno 8 pĢkných zápasƽ, kdy hlavnĢ byla vidĢt snaha domácího
mužstva, jež hrálo proƟ vĢkovĢ starším hráēƽm. V mužstvu SK
Vrchlabí startovala dívka, která mnohdy pƎedēila svojí technikou
i zdatné fotbalisty a právem byla vedením turnaje vyhlášena
nejlepším hráēem turnaje. RovnĢž byl vyhodnocen nejlepší
brankáƎ – tentokrát došlo na domácího Antonína Doubka, který
pƎes svoji nevelkou postavu v brance vynikal, a nejlepší stƎelec,
jenž se rekrutoval z mužstva SK Jiēín.
O koneēném poƎadí v turnaji rozhodly zápasy mezi 1. a 2.
ze základní tabulky a 3. a 4. ze základní tabulky. UmístĢní:
1. FK Chlumec nad Cidlinou (po tĢsném vítĢzství nad TJ Sokol
Stará Paka 1:0), 2. TJ Sokol Stará Paka, 3. FC Vrchlabí a 4. SK Jiēín.
Po ukonēení turnaje bylo pro všechny úēastníky a vedení oddílu
zajištĢno obēerstvení v místní restauraci a penzionu Sokolovna.
Turnaj se všem úēastníkƽm líbil, k dobrému prƽbĢhu pƎispĢlo
i poēasí, které pƎes „ranní sprchu“ vydrželo a obēas se usmálo na
hráēe i sluníēko. Po sportovní stránce mĢl turnaj dobrý prƽbĢh,

zápasy byly Ǝízeny domácími rozhodēími – p. Jaroslavem Barkem
a Pavlem Palmem. I za jejich výkon je tƎeba podĢkovat. Ceny jednotlivým mužstvƽm byly pƎedány za úēasƟ starostky obce – pí
VĢry Hlostové, pƎedsedy oddílu OldƎicha Vrabce a ēlena výboru
oddílu kopané Milana Typlta. Celý turnaj moderoval ēlen RK pƎi
TJ Sokol Stará Paka p. JiƎí Knap.
Výbor oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka, ēerven 2011

Topspinové okénko TJ Sokol Roškopov
Ve dnech 22. a 23. dubna uspoƎádali ēlenové oddílu TJ Sokol stolní
tenis velikonoēní turnaj.
První den se za zelenými stoly utkala mládež. PoƎadí: 1. MarƟn Matouš, 2. Míra ŠafáƎ, 3. Kuba Kulhánek, 4. Pepa Pour, 5. Ondra Zuzánek,
6. Péƛa ŠafáƎ. Uvedení hráēi obdrželi krásné diplomy a vĢcné ceny.
Druhý den, v sobotu, zmĢƎili své síly mezi sebou pƎevážnĢ ēlenové

oddílu. PoƎadí: 1. Petr Krejēí ml., 2. Josef Krejēí, 3. Pavel ervený, 4. OndƎej Koēandrle, 5. JiƎí Stuchlík, 6. LudĢk Sochor, 7. Pavel Krejēí, 8. Petr
Samek, 9. Karel Zuzánek, 10. Kuba Kulhánek a 11. Milan KƎíž.
Zúēastnily se i dvĢ ženy a jedna holēiēka, takže si zahrály nĢkolik zápasƽ proƟ sobĢ Jindra Michalíková a Terezka a Andrea Zuzánkovy.
K obēerstvení se podával výborný gulášek v rozpeēeném bochníku
chleba, který pƎipravila paní Krejēová – byl opravdu výborný!
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SPORT
Aktuality z oddílu stolního tenisu - Stará Paka
Divize muži

Regionální pƎebor muži D

Tabulka soutĢže po 22. kole - Základní ēást

Tabulka soutĢže po 22. kole - Základní ēást

PoƎ.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

PoƎ.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

1

Mužstvo
Kostelec n.O. A

22

19

1

2

0

697:423

203:88

61

1

Valdice C

22

19

3

0

0

916:530

266:130

63

2

Stará Paka A

22

15

4

3

0

711:439

207:96

56

2

ChomuƟce A

22

18

1

3

0

927:508

274:122

59

3

Valdice A

22

15

2

5

0

697:514

194:120

54

3

Veliš B

22

17

1

4

0

887:566

254:142

57

4

TƎebechovice p.O. A

22

13

3

6

0

708:601

187:148

51

4

St. Paka D

22

16

0

6

0

857:607

244:152

54

5

Slavia Hr.Králové A

22

12

1

8

1

624:660

165:171

46

5

Radim B

22

13

0

9

0

808:675

222:174

48

6

RtynĢ v P. A

22

9

3

10

0

673:645

173:167

43

6

L. BĢlohrad E

22

12

1

9

0

756:765

195:201

47

7

Dvƽr Králové n.L. B

22

7

4

11

0

625:703

149:188

40

7

Nemyēeves D

22

8

3

11

0

693:801

179:217

41

8

Jiēín A

22

8

1

13

0

590:685

155:183

39

8

Popovice C

22

8

1

13

0

680:797

181:215

39

9

Lhoty u Potšt. A

22

5

6

11

0

620:691

157:191

38

9

Rovensko C

22

6

2

14

0

704:792

177:219

36

10

Nová Paka A

22

7

1

14

0

565:702

133:199

37

10

Roškopov A

22

3

0

19

0

529:868

140:256

28

11

Úpice A

22

5

1

16

0

545:747

124:203

33

11

Butoves C

22

2

2

18

0

552:918

128:268

28

12

Bukovice A

22

2

3

17

0

527:772

119:212

29

12

SlaƟny A

22

2

2

18

0

458:940

116:280

28

Body

Krajská soutĢž II.tƎídy muži,skupina A

Regionální pƎebor žáci

Tabulka soutĢže po 22. kole - Základní ēást

Tabulka soutĢže po 5. kole - Základní ēást

PoƎ.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

Body

PoƎ.

Mužstvo

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

1

Mužstvo
Železnice A

22

18

2

2

0

742:476

210:105

60

1

N. Paka A

10

10

0

0

0

298:14

99:1

30

2

KPST Hr.Králové A

22

16

2

4

0

723:457

205:100

56

2

Jiēín A

10

9

0

1

0

243:101

76:24

28

3

Nová Paka B

22

16

1

5

0

693:613

196:135

55

3

L. BĢlohrad A

10

6

1

3

0

198:152

56:44

23

4

PoƎíēí A

22

13

5

4

0

749:617

200:151

53

4

Nemyēeves A

10

5

2

3

0

170:164

50:48

22

5

Lánov A

22

14

2

6

0

709:534

193:131

52

5

St. Paka A

10

5

1

4

0

185:166

53:46

21

6

Vrchlabí C

22

10

1

11

0

611:592

156:152

43

6

LibáŸ A

10

5

1

4

0

167:170

50:49

21

7

Sokol Hr.Králové 2 E

22

9

0

13

0

533:660

134:180

40

7

Radim A

10

4

2

4

0

164:168

48:52

20

8

Stará Paka B

22

7

2

13

0

577:639

141:174

38

8

Kopidlno A

10

4

0

6

0

150:180

43:55

18

9

Chlumec n.Cidl. B

22

7

1

14

0

598:686

148:183

37

9

Valdice A

10

2

1

7

0

112:199

34:61

15

10

BernarƟce A

22

3

6

13

0

630:730

152:194

34

10

Rovensko A

10

1

0

9

0

79:246

21:78

12

11

Kopidlno A

22

4

0

18

0

429:700

90:204

30

11

Butoves A

10

0

0

10

0

53:259

14:86

10

12

Salamandr HK A

22

3

2

15

2

398:688

88:204

28

Honza Herber

Regionální pƎebor muži A
Tabulka soutĢže po 22. kole - RP muži A
PoƎ.

Utkání

V

R

P

K

Sety

Zápasy

1

Mužstvo
Nemyēeves A

22

20

1

1

0

928:574

269:127

Body
63

2

Jiēín B

22

16

3

3

0

881:634

248:148

57

3

HoƎice B

22

14

3

5

0

813:660

233:163

53

4

L. BĢlohrad A

22

14

2

6

0

924:580

260:136

52

5

Popovice A

22

12

3

7

0

822:717

223:173

49

6

N. Paka C

22

12

2

8

0

788:706

214:182

48

7

Železnice B

22

10

4

8

0

738:732

198:198

46

8

LibáŸ A

22

8

2

12

0

694:755

190:206

40

9

Rovensko A

22

6

1

15

0

617:838

150:246

35

10

St. Paka C

22

4

2

16

0

569:887

135:261

32

11

Lány A

22

4

0

18

0

625:899

136:260

30

12

Veliš A

22

0

1

21

0

515:932

120:276

23

Ofsetový tisk • Barevný digitální tisk • Sítotisk • Laminace • Výsek
Termotransferový tisk • Knihařské zpracování • Plnobarevné prospekty • Plakáty
Letáky • Katalogy • Samolepící etikety • Krabičky • Tiskopisy • Samopropis
Čárové kódy • Vizitky • Svatební oznámení • Barevné i černobílé kopie
Tisk na PE tašky • Tisk na kov, dřevo a umělé hmoty.
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