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Tak jsme zase o rok starí. Vichni.
A v tom je ta spravedlnost, øíkala
vdycky moje babièka na uvítanou
novému roku. Ano, èas na nikoho a na
nic nepoèká, události pøicházejí a
odcházejí a nìkdy se hrnou proudem. I
v naí obci. Nový rok je i èasem
bilancování a také zamylení, co nás
èeká. A na to ve jsme se zeptali i pana
starosty, jak to vidí on:
1/ Pane starosto, kdybyste mìl vybrat ze
vech akcí, které se týkaly zvelebení Staré
Paky ty, co se nejvíce povedly, které byste
jmenoval?
Úvodem naeho rozhovoru si dovolím
popøát vem spoluobèanùm do
nastávajícího roku 2004 mnoho zdraví,
tìstí, osobních úspìchù a spokojenosti.
Alespoò èásteènì by k tomu mìla
pøispívat i èinnost a pùsobení obecního
úøadu a zastupitelstva obce, v jeho èele
mám tu èest stát ji déle ne rok.
Témìø vechny stavební aktivity
podnikané obcí mají za cíl zlepit vzhled

obce a kvalitu ivota jejích obyvatel.
Nìkteré jsou na první pohled ménì patrné
 vodovody, kanalizace  jiné naopak
zaujmou okamitì. K tìm druhým urèitì
patøí vyasfaltování ulic a prostranství,
sportovnì zaloené pak urèitì potìila
výstavba
høi
na
Sokoláku.
Nepøehlédnutelná je i péèe o vzhled
obecní zelenì.
2/ Jak vidíte právì uplynulý rok
z hlediska plnìní plánù rozvoje?
Nelze øíci, e plán rozvoje na rok 2003
byl splnìn beze zbytku. Oèekával jsem
zahájení prací na plynofikaci Ústí ji
v závìru roku. V tomto bodì je ve
pøipraveno tak, aby stavební práce mohly
zaèít hned, jak poèasí dovolí. Na druhou
stranu byla mimo plán vyasfaltována
plocha u garáí v ul. Sokolské nákladem
pøevyujícím 700 000,-Kè a opraveno
schoditì a pøístupová cesta k základní
kole. Také zde èástka dosáhla
estimístného èísla tj. 120 000,-Kè.
Ostatní body plánu byly dodreny.

3/ Co bude nejhavìjím tématem obce
v nastávajícím roce?
Dokonèení stavby vodovodu Brdo.
Zde bude nutné bedlivì sledovat a hlavnì
dodrovat podmínky pro poskytnutou
dotaci, aby se obec nedostala do
podobných problémù, které nastaly
v minulosti ve vztahu k èerpání rùzných
dotací. Dalí akcí vìtího rozsahu bude
plynofikace Ústí a pokraèování ve
výstavbì víceúèelového sportovitì
Sokolák.
4/ Blíí se reálný vstup ÈR do Evropské
unie. Jakým zpùsobem zasáhne do
fungování, hospodaøení a pravomocí
obcí?
Zde mohu øíci jediné  nechme se
pøekvapit. Osobnì se domnívám, e
k ádným dramatickým zásahùm a
zmìnám ve vztahu k obcím nedojde.
5/ Veobecné etøení ve státì se urèitì
dotkne i hospodaøení obcí. Jak vidíte
letoní financování obce státem?
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Hlavním pøíjmem obecního rozpoètu jsou
podíly z výbìru rùzných daní  dle poètu
obyvatel
ap.,
pøípadnì
pøíjem
z poskytnutých dotací. Danì, ze kterých
má obec nìjaký podíl, jsou danì z pøíjmù
fyzických osob /DPFO/ ze závislé
èinnosti, DPFO vybírané srákou podle
zvlátní sazby, DPH a DPPO. Jedná se o
podíl 20,59% z celostátního hrubého
výnosu tìchto daní rozpoèítaného dle
poètu obyvatel a velikosti obcí. Dále je
to 100% danì z nemovitostí. Obecnì lze
øíci: pokud stát vybere více na tìchto
daních, bude i vyí pøíjem obecních
pokladen.
Na závìr mi dovolte, abych Vám,
zamìstnancùm OÚ, èlenùm obecního
zastupitelstva a vem lidem ze Staré Paky
a pøidruených obcí popøála do nového
roku mnoho zdraví, spokojenosti a ve
jen nej.
Dìkuji za rozhovor
Mgr. I. Hykyová

ÈINNOST KOMISE
K PROJEDNÁVÁNÍ
PØESTUPKÙ
V ROCE 2003
O tom jak nai obèané høeili
v minulém roce hovoøí následující
statistika:
Celkem dolo k vyøízení 16
pøestupkù,
4 pøestupky byly postoupeny jinam
(státní zastupitelství, vìcnì a místnì
pøísluní komise),
1 pøestupek byl návrhový (mezi
osobami blízkými -nebyl podán
návrh),
1 pøestupek byl odloen.
K projednání zùstalo 10 pøestupkù,
z kterých po zahájení byly zastaveny
2 pøestupky.
Za tyto pøestupky byly uloeny
pokuty ve výi 3 000,-Kè. Tyto
pokuty jsou pøíjmem obce.
Závìrem mého pøíspìvku mi dovolte,
abych Vám vem popøála pevné
zdraví, hodnì osobní pohody a
pracovních úspìchù.
Mým pøáním je, aby pøestupkù v naí
obci bylo co nejménì, panoval zde
klid a poøádek a vem lidem se dobøe
a spokojenì ilo.
Vìra Hlostová

ROK 2003  ÈINNOST OÚ
Zaèátek roku 2003 a prakticky celá jeho
první polovina byla poznamenána
kontrolou èerpání dotací z let 1999 
2002 provedenou FÚ Jièín a jejím
závìrem. Kvùli drobným více ménì
formálním závadám  pøevánì o mìsíc
a dva nedodrené termíny kolaudací 
mìla obec dotace vrátit. Vèetnì
penalizací mìla obec vrátit 10,5 mil Kè.
Ihned byly podniknuty kroky ke sníení èi
úplnému promítnutí této èástky. Skonèily,
dá se øíci úspìchem, obec musela vrátit
do státního rozpoètu pouhých 302
000,-Kè.
Pøes tuto hrozbu bylo pøikroèeno k plnìní
plánu rozvoje a výstavby obce.
Zimní údrba byla provádìna smluvnì
s Agrochovem  protahování ulic a
komunikací, posyp komunikací, chodníkù
a odklízení snìhu z nich pomocí vlastní
techniky a pracovníkù OÚ.
Oetøování veøejné zelenì, údrba a
úprava høbitovù byla provádìna
pracovníky a technikou OÚ. Byly vysázeny
a doplnìny okrasné døeviny, stejnì tak
jako byly upravovány ji vysázené a
vzrostlé porosty.
Velký rozsah nejen finanèní zaznamenala
údrba a výstavba komunikací. Byl
poloen nový chodník od domu è.p.520,
novì postaveno schoditì a chodník pøed
základní kolou ve Staré Pace. Nákladem
témìø 1,5 mil.Kè byly vyasfaltovány
prostory pøed garáemi v ul. Sokolská,
èást ulic Jar. Broe, pøíjezd k domu
è.p.379 a v Rokopovì cesta u è.p.45.
Cestu na høbitov v Krsmoli vyasfaltovala
na základì poadavku obce firma Oskar
vlastním nákladem pøi výstavbì
telefonního pøevadìèe.
Dokonèené opravy a nátìr autobusových
zastávek zlepily nejen vzhled obce, ale i
èekání obèanù na autobus.
Pokraèovala výstavba víceúèelového
sportovitì Sokolák, kde byl dokonèen
tenisový kurt, høitì na pláovou
odbíjenou, obnovena studna na
uitkovou vodu a zahájena rekonstrukce
klubovny.
Výstavba støedotlakého plynovodu a
kanalizace v ul. Fügnerova patøila
k mením, ale dùleitým èinnostem zvlátì
s ohledem na budoucnost.
Pøipravovaná výstavba vodovodu Brdo
byla zahájena sice a v øíjnu, pøesto bylo
realizováno dílo za více ne 2 mil.Kè.
Zvlátì potìitelné je neèekané získání
dotace na tuto stavbu ve výi 55%
nákladù na realizaci a technologie. Tato
skuteènost je mnohými oznaèována za
malý zázrak.

Plynofikaci Ústí se podaøilo dovést do
stadia, kdy se èeká pouze na pøíznivé jarní
poèasí. Byla dokonèena projektová
dokumentace, provedeno výbìrové øízení
dodavatelské
firmy,
zajitìno
financování.
Pracovní èeta OÚ, vèetnì tøí pracovníkù
z úøadu práce /nezamìstnaných/, kromì
ji zmiòované údrby zelenì provádìla
drobnìjí opravy komunikací, plotù a
demolici a odstranìní dvou zchátralých
objektù. Rovnì èitìní ulic a chodníkù
patøilo k náplni její práce.
Údrba a provoz veøejného osvìtlení byla
do pololetí zajiována smluvnì. Od
pololetí tuto èinnost stejnì jako doplnìní
nìkterých osvìtlovacích bodù zajiuje p.
Dubec.
Sbory dobrovolných hasièù, zejména SDH
ze Staré Paky, zajiovaly protipoární
ochranu, sledování vodních tokù a pomoc
pøi jejich zvýeném prùtoku. Zúèastòovaly
se soutìí v poárním sportu a námìtových
poárních cvièení.
Pracovnice úètárny, sekretariátu OÚ,
stavebního úøadu zajiovaly vekerý a
v poslední dobì stále nároènìjí
administrativní chod obce a obecního
úøadu.
Nemalý kus zásluné práce odvádí i
vedoucí obecní knihovny organizováním
rùzných kulturních a spoleèenských akcí
mimo svou bìnou pracovní náplò.
Sociální sluby  dováka obìdù, nákupy
a pøípadné praní prádla  zajiuje jak
peèovatelské støedisko zøízené obcí Stará
Paka, tak peèovatelská sluba z Nové
Paky.
Organizace spoleèenského ivota
v jednotlivých èástech obce leí zcela na
rùzných
spoleèenských
místnì
pøísluných organizacích jako SDH,
Sokol aj. Je pravdou, e obecní úøad na
jejich èinnost finanènì a nìkdy i
organizaènì pøispívá.
Shora uvedená èinnost  zajitìní
organizaèní a finanèní  musí být øízeno
a koordinováno. To musí zajistit vedení
obecního úøadu a zastupitelstvo obce.
Zastupitelstvo se scházelo dle potøeby na
pracovních poradách zhruba v intervalu
tøí týdnù a pravidelnì na veøejných
zasedáních zastupitelstva obce. O
podrobnostech z tìchto jednání lze získat
pøehled na internetových stránkách obce
Stará Paka  www.starapaka.cz,
pøedchozích èíslech Podhoranu nebo
osobnì nahlédnutím do zápisù z tìchto
jednání na obecním úøadu.
Eduard Hradecký
starosta
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INFORMACE - ODPADY 2003
Chtìla bych podìkovat vem obèanùm Staré Paky a satelitních obcí a i vem
chalupáøùm, kteøí mají své rekreaèní objekty na naem území za to, e vèas a øádnì
zaplatili vichni poplatek za odpady za rok 2003. Poplatek se nepodaøilo vybrat
od 41 obèanù, kteøí mají na území obce trvalý pobyt, ale nezdrují se zde. Díky
vèasnému uhrazení poplatek za odpady ve výi 350,-Kè zùstává pro rok 2004 ve
stejné výi a je nejnií v regionu Jièín.
Doufám, e si vichni obèané této skuteènosti budou dostateènì váit a pøistoupí
k placení poplatkù za letoní rok stejnì odpovìdnì.
Bilance:
celkem bylo zaplaceno za odpady svozové firmì:
1 104 950,-Kè
poplatky od obèanù:
- 796 086,-Kè
za tøídìní odpadu jsem obdreli:
- 62 152,-Kè
prodej pytlù:
- 17 200,-Kè
229 512,-Kè
Obec ze svého rozpoètu vydala na odpadové hospodáøství v roce 2003 229 512,-Kè. Srovnání s minulým rokem je velice pozitivní  v roce 2002
obec vydala na odpadové hospodáøství 500 000,-Kè.

ZMÌNA POPLATKÙ ZA PSY
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
dne 11.12.2003 schválilo obecnì
závaznou vyhláku è. 6/2003, kterou se
mìní a doplòuje obecnì závazná vyhláka
o místních poplatcích è. 4/98 z 27.8.1998
takto:
Poplatek ze psa èiní roènì:
v èásti obce Stará Paka
a) 400,-Kè za jednoho psa a 500,-Kè za
druhého a kadého dalího psa, jeho
dritel bydlí v bytovém nebo nájemním
domì

d) 100,-Kè za jednoho a 150,-Kè za
druhého a kadého dalího psa, jeho
dritel má trvalé bydlitì v èástech obce
Karlov, Rokopov, Ústí, Krsmol, Brdo,
Zápøiènice a v ulicích
Za horama, Za kanálem, Za dráhou.
Poplatek ze psù platí dritel pøísluné
obci dle místa trvalého pobytu
nebo sídla. Poplatek
se platí ze psù
starích 3 mìsícù.

b) 160,-Kè za jednoho psa a 300,-Kè za
druhého a kadého dalího psa, jeho
dritel bydlí v rodinném domì se
zahradou
c) 160,-Kè za jednoho psa a 200,-Kè za
druhého a kadého dalího psa, jeho
dritel je poivatelem invalidního,
starobního, vdovského nebo vdoveckého
dùchodu, který je jeho jediným zdrojem
pøíjmu, anebo poivatel sirotèího
dùchodu

PODÌKOVÁNÍ
Pan Jaroslav Pípal z Borovnièky dìkuje touto cestou
p. tefanu Vanèíkovi, který nalezl penìenku s
vekerými doklady a penìzi. Ve pøedal majiteli a
nevzal si ádné nálezné.

ROZPOÈET
KRÁLOVÉHRADECKÉHO
KRAJE PRO ROK 2004
Královéhradecký kraj bude v letoním
roce hospodaøit s vyrovnaným rozpoètem
ve výi 1,92 miliardy korun (pøesnìjí
èíslo je 1 917 347 000,-). V porovnání
s rozpoètem schváleným pro loòský rok
jsou pøíjmy i výdaje vyí o 165 milionù
korun a zatím je koncipován bez
promítnutí vlivu zvýení DPH. Pøes
polovinu pøíjmù kraje pøedstavují státní
dotace, z daní kraj vytìí pøes 700
milionù korun.
To, èím se rozpoèet v letoním roce bude
výraznì liit od dosavadní praxe, je
zpùsob jeho tvorby. Tentokrát jsme
pøistoupili
k jeho
schvalování
v postupných krocích, co je dle mého
názoru postup dobrý a správný. Druhým
prùlomem v dosavadní praxi je zøízení
fondu reprodukce. V nìm se soustøedí
odpisy z investic v pøíspìvkových
organizacích
kraje.
Z prostøedkù
sdruených ve fondu reprodukce se bude
obnovovat majetek kraje podle
jednotlivých odvìtví v souladu s jejich
koncepcemi. Rozhodli jsme, e obnovu
majetku budeme dìlat na principu
koncentrace, tzn. e vekeré odpisy
soustøedíme podle priorit v daném období
na konkrétní akce, kde si mùeme takto
dovolit soustøedit vìtí mnoství
finanèních prostøedkù a øeit problém, na
který by pøíspìvková organizace sama ze
svých zdrojù nestaèila. Celkovì bude mít
na investice kraj 316 milionù korun, co
je proti loòským 182 milionùm o tøi
ètvrtiny více. Na grantové projekty kraj
z investic vyèlenil 83 milionù korun.
S politováním musím konstatovat, e èím
se rozpoèet nelií od loòského roku, je
pøíjmová èást, a to v dùsledku toho, e
poslanecká snìmovna neschválila zákon
o rozpoètovém urèení daní. Nicménì
z iniciativy pøedsedy rozpoètového
výboru poslanecké snìmovny Miroslava
Kalouska Královéhradecký kraj (podobnì
jako vechny kraje) obdrí v letoním roce
èástku 226,4 milionù Kè dotace, která
kompenzuje poslaneckou snìmovnou
neschválený zákon o rozpoètovém urèení.
Znamená to, e finanèní samostatnost
kraje oproti loòskému roku se opìt
zvýila právì o tuto èástku. Z té bude 206
milionù Kè urèeno na investice, a to
pøedevím do obnovy venkova (40 mil.
Kè),
investice
do
krajských
zdravotnických zaøízení (60 mil. Kè) a
kolských zaøízení (50 mil. Kè). Na
financování bìného rozvoje bude urèeno
20 milionù Kè. Zároveò na konci
loòského roku jsme obdreli státní dotaci
ve výi 220 milionù Kè na úhradu ztrát
vzniklých provozem a èinností ve
zdravotnických zaøízeních. Tato èástka ji
byla mezi jednotlivá krajská zdravotnická
zaøízení rozdìlena.
Ing. Vladimír Derner
1. námìstek hejtmana
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 K O L KA
Beruková
slavnost v mateøské kole
Ten, kdo procházel koncem listopadu pod
okny mateøské koly, mohl z úst dìtí
zaslechnout na tuto roèní dobu trochu
neobvyklé písnièky a øíkanky týkající se
beruky neboli slunéèka sedmiteèného.
Vechno to zaèalo o mìsíc døív. Naemu
oddìlení se toti léta øíká dvojka. Nezní
to pøíli dìtsky a pøívìtivì, take jsme se
s dìtmi snaili vymyslet název jiný.
Zvítìzil nápad Valentýnky, budeme mít
berukovou tøídu. Ale jen tak ze dne na
den tøídu pøejmenovat, to se nám
nezamlouvalo. Zaèali jsme chystat
berukovou slavnost.
Nacvièili jsme rytmickou skladbu na
píseò Beruka, uèili jsme se dalí
písnièky a øíkanky, které se nìjak beruek
týkaly a chystali jsme i pohádku, kterou
si dìti samy vymyslely.Vyrábìli jsme
beruky pro maminky, zdobili chodbu,
tøídu. Do pøípravy jsme zapojili i rodièe.
Maminky naívaly na trièka puntíky,

Vítání obèánkù

Kdy otevøete noviny nebo si pustíte
televizi, vude se dozvídáme, e nae
populace se neustále sniuje, rodí se
málo nových obèánkù. Nevím, èím to je,
ale Stará Paka se ji druhý rok
markantnì vymyká prùmìru. Moná tu
máme dobrou vodu nebo je na vinì
èisté ovzduí, u nás je dìtí jako smetí.
V èervnu jsme vítali 22 dìti a v sobotu
15.listopadu se konala dalí slavnost.
Tentokrát jsme rozeslali pozvánky do 12
rodin, kde se radovali z nových miminek.

které dìti vystøíhaly, nìkteré uily i celé
masky beruek. O víkendu pøed slavností
se v mnoha domácnostech peklo cukroví,
perníèky, buchty, které s sebou potom
maminky pøinesly na slavnost.
26. listopadu odpoledne praskalo nae
oddìlení ve vech. Pøicházely celé rodiny
 nejen rodièe a prarodièe, ale i dalí
pøíbuzní a známí dìtí.
Na zdaøilé vystoupení navazovaly
soutìe. Zatímco si dìti hrály, rodièe si
potom posedìli u kávy a rádi si
popovídali, ochutnali obèerstvení, které
doma pøipravili. Dolo potom i k výmìnì
receptù.
Nejen rodièe, ale i dìti si odnáely domù
dárek  malou keramickou beruku a
hlavnì radostný pocit z pìkného setkání.
Tato slavnost byla jedna z akcí, které jsme
se rozhodli uspoøádat jako spoleèné akce
rodièù a dìtí. V záøí jsme toti v naem
oddìlení rozdali rodièùm dotazníky, ve
kterých se vyjadøovali k práci mateøské
koly. A poadavek na vìtí poèet akcí
pro rodièe a dìti se v nich objevil. V øíjnu
jsme ji uspoøádali Drakiádu s táborákem.

V tomto kolním roce chystáme jetì
sourozenecké odpoledne s karnevalem,
spoleèné ití hraèek dìtí s maminkami,
zájezd do aquaparku v Liberci, výlet na
Kumburk a odpoledne, kdy si rodièe
pøedkolákù zahrají na dìti a vyzkouí si
Metodu dobrého startu, se kterou
pracujeme s pøedkolními dìtmi.
Spolupráce nejdùleitìjích sloek
výchovy, rodiny a mateøské koly je
ideální pro úspìný vývoj pøedkolního
dítìte a tím i pro jeho dalí ivot.
Lenka Typltová, uèitelka M

Poprvé ve své funkci pøivítala dìti i jejich
blízké místostarostka Vìra Hlostová, za
SPOZ promluvila Pavlína Gardianová.
Vem pøítomným zazpívaly a zarecitovaly
dìti ze Z ve Staré Pace pod vedením pí.
uè. Jitky Jírové. Podle ji zavedené
tradice dostaly maminky kvìtinu,
tatínkové kníku pro zapisování dìtských
krùèkù a miminka si odnesla plyové
zvíøátko. Na závìr jsme si vichni pøipili
na zdraví. Celý krásný akt probìhl ve
slavnostní atmosféøe, jen nìkterý prcek
se sem tam snail prosadit se svým hlasem,
ale s tím se pøi vítání obèánkù poèítá.

A které obèánky jsme pøivítali?
Terezka Horáèková
Anna Pechová
Milan Ferenc
Petra Káová
Romana Truneèková
Natálie Vrabcová
Kristýna Zemánková
Aneka Kriegelová
Adam Petøík
Jana Medlíková
Tomá Honzík
Tereza Zuzánková

Pøejeme vem dìtem i jejich rodièùm mnoho zdraví, spokojenosti a tìstí.

Zápøiènice
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Stará Paka
Ústí
Stará Paka
Stará Paka
Rokopov
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KNIHOVNA

Poslední èást roku 2003 byla v knihovnì jako vdy ve
znamení pøíprav mnohých i neknihovnických akcí.
Vechno to zaèalo v pátek 7.listopadu v 17.oo hodin. Ten, kdo
el zrovna v tuto dobu kolem roubenky, nestaèil kulit oèi.
Osvícená chaloupka, pøed ní velká fronta en a uvnitø hlava na
hlavì. Podle fotografie se mùete pøesvìdèit, co se to vlastnì
dìlo. Spoleènì s místními zahradnicemi /paní Doubková, Jana
Doèekalová a pí. Michalíková/ a s pí. Danou Pekovou /zkuená
výtvarnice, která nás ji dvakrát uèila zacházet s textilem a
rùznými doplòky/ jsme v knihovnì pøipravily SUCHOU
VAZBU KVÌTIN A ADVENTNÍ A VÁNOÈNÍ VÝZDOBU.
Zahradnice pøinesly obrovské mnoství suchých kvìtin,
vìtvièek tùjí, malièek, svíèek a rùzných doplòkù. Z tohoto
materiálu si mìly vechny úèastnice vyrobit adventní vìnec a
malou kytièku. I pøes obrovské mnoství zájemkyò a poèáteèní
problémy s místem i nedostatkem idlí se nakonec vem podaøilo
vyrobit si své vlastní a mnohdy krásné pøedvánoèní dekorace.
Ostatnì posuïte sami z pøiloených fotografií.

Ve vedlejí místnosti, v èítárnì, si mezitím návtìvnice vybíraly
drobné textilní bytové doplòky /chòapky, ubrusy, sáèky
s koøením a bylinkami a v neposlední øadì i pohankové a
paldové poltáøky pro zdravé spaní. Tentokrát pøivezla paní
Peková novinku, poltáøky ve tvaru podkovy. Z vlastní
zkuenosti doporuèuji, nejen e pohanka a palda /nejkvalitnìjí
druh penice pro vysoký obsah vitamínù a minerálù/ pùsobí
antidepresivnì, ale oba druhy mají i blahodárný vliv na rùzné
obtíe  bolest kloubù, blokace páteøe, køeèové íly, .
Po tìchto poltáøcích se jen zapráilo, proto paní Peková pøijela
pøed Vánoci jetì jednou a i tentokrát bylo zboí za chvilièku
pryè.
Lituji pouze toho, e jsme neuspokojily vechny eny a dívky,
protoe jsme se v chaloupce ji opravdu nemohly ani hnout.
Pokud se ve vydaøí, zopakujeme takovou akci i v letoním
roce.

O týden pozdìji pøivezl do knihovny pan Hejkal  rozvozce
knih a spolumajitel vydavatelství  spoustu plných krabic knih
pro pøedvánoèní prodej. Chtìla jsem umonit místním obèanùm
zakoupit levné knihy a nemuset se za koupí trmácet a kdoví
kam. Výbìr knih jsem nemohla ovlivnit, byly zde tedy i kníky
starího vydání a urèitì chybìla nìjaká encyklopedie, pøesto se
prodalo velké mnoství kníek. Nejvíce se prodávaly pohádky
a køíovky, dárek pro rodièe èi prarodièe si zde vybraly i dìti ze
koly.
A ji se pøiblíily svátky vánoèní a s nimi tradièní pøedvánoèní
posezení pro seniory. Konalo se jako vdy na Brdì a ve Staré
Pace v peèovatelském støedisku. Této akci pøedchází sloité
hledání vhodného termínu, protoe zde vystupují dìti ze koly
a ty mají pøedvánoèní program vdy nabitý. Ale podaøilo se a
v úterý 9.12 a ve støedu 10.12. se seli døíve narození
spoluobèané, aby si vyslechli vystoupení dìtí ze Z pod
vedením pí.uèitelek Jitky Macháèkové a Jany Kuelové,
spoleènì s panem Vávrou si zazpívali a proili tak pøíjemné
chvíle v pøedvánoèním maratonu.
Pøedposlední sobotu pøed Vánocemi se zase roubenka naplnila
do posledního místeèka. Proè? Od rána jsme tu instalovali
výstavu pohledù a fotografií ze sbírky královéhradeckého
sbìratele Josefa Vícha mladího a chystali odpolední posezení
spojené s autogramiádou Romana Jirsy a autorským ètením
z jeho knihy Vùz hrùzy a smrti straidelné povìsti Èeského
ráje, podkrkonoí a Krkono.
Bratøi Tomáovi spoleènì se svými bratranci a pøáteli z Klubu
pøátel Starý Paky a za nemalé podpory maminek /upeèené
koláèky/ a manelek /køehouèký Tøebechovický trùdl/ pøipravili
opravdu prímové sobotní odpoledne. Ve 14 hodin byla ji velká
místnost zcela zaplnìna, venku právì lilo jako z konve, zhasli
jsme svìtlo a nastalo to pravé prostøedí pro straidla, pøízraky a
tajemno.
Pøi ètení povídek leckomu tuhla krev v ilách, ale to je právì
na tajemných povídkách to kouzelné. Pøátelé doèetli,
samozøejmì nás napnuli a nechali poslední povídku bez
rozlutìní záhady, abychom se sami zahloubali do ètení.
Následovalo povídání autora Romana Jirsy, obèanským
povoláním lékaøe, jak, kde, proè zaèal psát povídky. Vyprávìl o
místech, kde se dìj povídek odehrává, troku nás imaginárnì
provedl tajemnými zákoutími podkrkonoí.
Leè dosti plkání. Nech se roztoèí víry hrùzných pøíbìhù z èasù
straidel, nech nás strhnou do svého støedu a zanesou k branám
svìta za svìtem. Anebo jinak. A nás zanesou do doby, kdy
èlovìk jetì nebyl ohroován atomem, automobilismem,
ozónovou dírou, skleníkovým efektem, rakovinotvornými
látkami, genetickou degenerací, masmediálním vymýváním
mozkù, horami odpadkù apod., kdy vak na nìj kousek za
chalupou, za svìtelným kruhem, který vrhal slabý plamének
lucerny, èíhala armáda démonù a divých zjevù.
Pokud jsem Vás troku tajemnì naladila a máte chu si knihu
Romana Jirsy pøeèíst, neváhejte a navtivte místní knihovnu.
Tolik ke knihovnickým akcím a teï také trochu statistiky. Ji
jsem nìkolikrát psala, e kadý rok v lednu zpracovávám
celoroèní statistiku knihovny, která slouí k sumarizaci
výsledkù vech knihoven v republice a odvíjejí se od ní rùzné
granty, dalí legislativní normy a ostatní vìci potøebné pro
knihovnický ivot.
V letoním roce se zaregistrovalo v knihovnì /zaplatilo poplatek/
276 ètenáøù, z toho 106 ètenáøù jsou dìti. Celkem knihovnu
navtívilo 3620 návtìvníkù. Ti si vypùjèili celkem 15 216 knih,
èasopisù a CD. V knihovnì je k zapùjèení 7381 kniha /nejsou
zapoèítány broury/, v letoním roce jsem nakoupila 193 knihy,
vyøadila jsem 119 starých nebo pokozených knih. Obecní úøad
zaplatil za knihy a èasopisy v letoním roce 35 681 Kè,-. Pro
porovnání s loòským rokem se do knihovny zaregistrovalo o 14
dìtí více a dospìlých o 9 více. Dolo i k nárùstu výpùjèek a
samozøejmì o mnoho stoupla návtìvnost /rùzné exkurze,
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prázdninoví návtìvníci  chalupáøi, /. Také jsem zakoupila 5
multimediálních CD, take dìti, ale i dospìlí, mohou vyuívat
/a hojnì vyuívají/ tento informaèní pramen. Mohu tedy
konstatovat a èísla to dokazují, e místní knihovna plní svùj
úèel, návtìvníci si do nové roubenky nali cestu a snad
odcházejí domù uspokojeni.
Zbývá snad jen podotknout, e od záøí loòského roku zastupitelé
odhlasovali zvýení roèního poplatku pro ètenáøe. Poplatek se
nemìnil mnoho let a vzhledem k tomu, e cena knih se zvedla
mnohokrát a knihovna nabízí i jiné aktivity ne jen pùjèování
knih /viz napø. sleva pro registrované ètenáøe pøi surfování na
internetu/, je navýení poplatku pøimìøené souèasné situaci.
ÈTENÁØSKÝ POPLATEK:
Dospìlí - 50 Kè /rok
Dìti

- 20 Kè /rok

Zaèínáme s jógou

Knihovnice

Od øíjna tohoto roku zaèala cvièit v tìlocviènì staropacké
základní koly nová skupina  Jóga pro zaèáteèníky. Jako
cvièitelka jógy pùsobím ji nìkolik let, nae skupina cvièila
v místní mateøské kole bez vìtího zájmu veøejnosti. Po
pøechodu do tìlocvièny základní koly, kdy jsem cvièení nabídla
jako alternativu k dalím cvièením, jsem se setkala
s pøekvapujícím projevem netolerantnosti a neznalosti. Proto
jsem se rozhodla napsat tìchto nìkolik øádek.
Kadý, kdo se zajímá o jógu, ví, e se nejedná pouze o pohyb.
Klademe zde dùraz na vyváenost tìlesnou i duevní, na
harmonii celé osobnosti. V józe existuje mnoho rùzných smìrù.
Kdo se jí chce zabývat, musí nejprve hledat cestu, která mu
nejlépe vyhovuje. Já jsem ji pøed lety nala pøi náhodném setkání
s panem Antonínem Klímou z Teplic, který v té dobì vedl kurz
jógy i na televizní obrazovce. Zaujal mì nejen tím, jaký je to
moudrý èlovìk s mimoøádnì silnou vùlí, ale právì i jeho
racionální pøístup k józe. Pøevzala jsem èasem jeho pohled na
jógu a jeho sestavy zaøazuji také pravidelnì do naich cvièení.
U pana Klímy jsem pozdìji sloila zkouky pro cvièitele jógy
3. tøídy.
Se získáváním zkueností jsem zaèala jógu vyuívat v mateøské
kole, kde pracuji jako uèitelka. A vìøte, e jóga dokáe i s dìtmi
mnohdy neklidnými a hyperaktivními úplné zázraky. Dìti ji
cvièí velmi rády a mají pøitom jednu výhodu  daleko prunìjí
a ohebnìjí tìlo ne my døíve narození. My se musíme obrnit
trpìlivostí, ne dokáeme správnì zacvièit a procítit první sanu.
A vìøte, trpìlivost se vyplatí. Jóga ukazuje èlovìku schopnosti,
které mu pomáhají zlepit jeho zdravotní stav, dokáe ho

osvobodit od závislosti na nìkom i nìèem, dokáe mu vyrovnat
psychiku, pomùe pøi nespavosti, úpravì tìlesné hmotnosti,
Na závìr mi dovolte citovat ji zmínìného pana Antonína
Klímu:
 ádal jste mì o nìkolik informací o mém onemocnìní a
vlivu jógy. Nerad o sobì mluvím a píi. Mám toti patné
zkuenosti s tím, e ji v øadì èlánkù se ze mì snaili udìlat
Meresjeva. V podstatì lo o to, e na konci roku 1969 jsem byl
postien náhlou mozkovou pøíhodou a dostal jsem se do znaèné
imobility, i kdy ne absolutní.V té dobì jsem se dozvìdìl o józe
a postupnì se s ní zaèal seznamovat. Na první kurz jsem el o
francouzských holích a batoh mi nesli druzí. Józe jsem vìnoval
znaènou pozornost a hodnì èasu. Výsledek se dostavoval
pomalu, ale byl. Postupnì jsem zaèal mít nemoc pod kontrolou
a s urèitými výkyvy se mi to daøí do souèasnosti.
Jógu jsem zaèal poznávat a praktikovat kvùli nemoci, ale
s postupem èasu bez závislosti na nemoci pro jógu jako takovou.
Velice mne zaujala. Mùj názor je, e jóga neléèí, tudí není pro
nemocné. Jóga pomáhá vytváøet vnitøní, vegetativní rovnováhu,
která je protipólem nerovnováhy, èili nemoci. Pomáhá poznávat
vlastní schopnosti jednotlivce, pomáhá je rozvíjet. Zvyuje
sebedùvìru, dùvìru ve své schopnosti a to ve vyuívat v ivotì.
Tedy je pro kadého.
A já bych chtìla dodat, e je pro kadého, kdo pro ni bude
mít nadání a najde si k ní vnitøní vztah.
Pro toho, kdo by si chtìl cvièení jógy vyzkouet, dodávám, e
nás najde kadé pondìlí od 18.30 hod. do 20.00 hod.
v tìlocviènì základní koly ve Staré Pace, kde cvièíme jako
jedna ze sloek místního Sokola.
/v èlánku byl pouit úryvek z èasopisu Pohyb je ivot/
Lenka Typltová

Váení spoluobèané,
vstoupili jsme do dalího roku nového tisíciletí. Zhodnotili jsme rok uplynulý a vìtina z nás pøijala pøedsevzetí rùzného
druhu. Jedním z moných pøedsevzetí mohlo být i to, e se budeme více starat o svoje tìlo a jeho lepí fyzickou kondici. To je
moné organizovanì v pravidelných cvièeních en a muù naí tìlovýchovné jednoty, ale i individuálnì s vyuitím krásné
pøírody v okolí Staré Paky. V poslední dobì pøibyla jetì dalí monost sportovního vyití na rodícím se univerzálním
sportoviti na Sokoláku, které je a bude pøístupné vem obèanùm Staré Paky.
Ji loni bylo zprovoznìno høitì na pláový volejbal a tenisový kurt. Bìhem podzimu pak byla zahájena úplná pøestavba
bývalých hokejových kabin na nezbytné atny, toalety, sprchy a sklad sportovního náøadí. V patøe tohoto objektu pak
vznikne schùzová místnost s nezbytnými doplòky.
V pøítí stavební sezonì v duchu projektové dokumentace pøibude dalí høitì s umìlým povrchem umoòující provozování
koíkové, volejbalu a tenisu. V poslední fázi výstavby bude areál dokonèen pøípravou travnaté plochy na malou kopanou.
Projekt pøedpokládá i zøízení malého parkovitì a závìreèné oplocení.
e byla výstavba tohoto sportovitì dobrý a uiteèný nápad, svìdèí u èasté vyuívání pøedevím tenisového kurtu v
loòském roce. Péèi o nedokonèený areál pøevzal nedaleko bydlící správce Jindøich Horáèek, u kterého bylo moné za
poplatek 50 Kè na hodinu pronajmout tenisový kurt, co ve velké míøe vyuívala pøedevím mláde.
Závìrem chci s potìením konstatovat, e vedení obce chápe rozvoj sportovního dìní jako dùleitou sloku ivota obce a
bere dostavbu nového Sokoláku jako jednu z priorit volebního období. A tak nám vem zbývá tìit se na sportovní setkání
v dalí dostavìné èásti areálu.
Milan Pospíil pøedseda TJ Sokol
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Fotbal  na sklonku fotbalové sezony se podaøilo uskuteènit 2
zápasy fotbalových internacionálù nebo-li starých pánù mezi
odvìkými rivaly Staré a Nové Paky. První utkání se odehrálo na
høiti ve Staré Pace s výsledkem 0:6 pro hosty z Nové Paky.
Byla znát nesehranost naeho mustva proti soupeøi, který mìl
za sebou ji nìkolik pøátelských utkání. Mìsíc poté se
uskuteènila odveta na stadionu v Nové Pace, kde nae mustvo
hrálo disciplinovanìji a po zásluze zvítìzilo 3:1 brankami Jirky
Nováka 2 a Jirky Knapa. V obou zápasech se vystøídali tito
hráèi: Kynych, Dunda, Dlabola Jos.starí, Petira, Pospíil M.,
Èmuchal, Entner, Knap, Lhota, Bark J., Bark E., rùtek, Rulík
Mir., ec, Kopèa, Vrabec O., Palm, Fejfar, Mizera, Novák, Kluèák.
V prosinci 2003 se zúèastnili nai hráèi dvou halových turnajù
v Nové Pace, kde jsme shodnì obsadili 5.místa. Zde
reprezentovali: Jurèo, Knap J.ml., Knap J.st., Lhota, Dunda,
Rulík Mir., Zlatník, Entner Jan, Vìchet.
Vechna tato utkání pøinesla zajímavou podívanou a pøispìla
k udrení bývalé fotbalové party.
Tenis  tenis se stal v tomto období velmi zajímavým a zároveò
doplòkovým sportem pro jak aktivní, tak bývalé hráèe kopané
i jiných sportù. Pøispìl k tomu ménì vyuívaný kurt v Ústí, tak
i od mìsíce záøí novì zbudovaný kurt v rámci sportovního areálu
ve Staré Pace na Sokoláku. O poslední záøijové sobotì se
uskuteènilo tenisové klání na turnaji právì v Ústí. Zúèastnilo
se 10 hráèù /vesmìs neaktivních tenistù/. Jeliko se jednalo o
první turnaj takovéhoto charakteru, vzhledem k poètu úèastníkù
a zvolenému systému, se turnaj protáhl do pozdních veèerních
hodin a nemohl být sehrán finálový zápas z dùvodu tmy. Pøesto
se bylo na co dívat a za nìkteré povedené údery by se nemuseli
stydìt ani aktivní tenisoví hráèi. Dík patøí hlavním sponzorùm
a poøadatelùm turnaje Oldovi Vrabcovi a Edovi Barkovi za jeho
uspoøádání. Vìøíme, e takových klání bude do budoucna více
právì díky novì zbudovanému tenisovému stánku ve Staré Pace.
Jiøí Knap

Kopaná  TJ Sokol Stará Paka
Sezóna 2003 - 2004
TJ SOKOL STARÁ PAKA  oddíl kopané Vám pøináí struèný
souhrn výsledkù vech naich drustev, která se ve svých
kategoriích zapojila do soutìního roèníku 2003 - 2004.
Nae A mustvo pøezimuje pod vedením trenérské dvojice
M. Typlta a J. Èermáka po podzimní èásti soutìe na pìkném 3.
místì tabulky. Trenéøi vak mají nad èím pøemýlet, nebo pasivní
skóre u drustva, které je tak vysoko postavené v tabulce, to
urèitì nebývá obvyklé. Vìøíme, e nám nai hráèi v jarní èásti
soutìe pøedvedou atraktivní kopanou, na kterou se do naeho
fotbalového stánku pøijde podívat co nejvíce fanoukù.
Tabulka  okresní pøebor muù
1. Pecka
10
3
1
42:14
33
2. Chomutice
10
3
1
30:13
33
3. Stará Paka A
8
2
4
29:32
26
4. Kopidlno
7
3
4
40:22
24
5. lunice
7
3
4
38:23
24
6. Jièínìves
6
4
4
28:24
22
7. Láznì Bìlohrad B 6
2
6
34:34
20
8. Hoøice B
6
0
8
31:24
18
9. Staré Místo
4
5
5
27:32
17
10. Luany
5
1
8
26:30
16
11. Èeov
3
5
6
16:26
14
12. eleznice B
3
4
7
17:29
13

13. Dìtenice
2
2
10
14. Nemyèeves
2
1
11
(tabulka po pøedehraném 1. jarním kole )

16:41
12:42

8
7

B mustvo muù se v okresní soutìi na Semilsku udruje
uprostøed tabulky na 11. místì. I kdy se jako kadoroènì
Béèko potýká s nedostatkem hráèù (pozn: mnoho hráèù
mustva hraje ve stejných termínech jetì divizi ve stolním
tenise!!!), tak nedìlní procházka se zastávkou na pohledném
fotbale plném nervydrásajících okamikù pøijde fandùm
staropacké kopané urèitì vhod.
(tabulka soutìe v dobì vydání nebyla k dispozici.)
Nai dorostenci si v podzimní èásti sezóny jako nováèek I.A
tøídy dorostu Královéhradeckého kraje nevedli pøíli dobøe.
Trenér J. ec spolu s asistentem L. Kopèou vak nenechávají
nic náhodì a vìøí, e trpìlivostí a usilovným tréninkem, který
zapoèal ji pøed Vánoci, se nai chlapci v jarní polovinì
odpoutají ode dna tabulky a tìce vykopaný kraj udrí i do
dalí sezóny.
Tabulka  krajský pøebor  I.A tøída - DOROST
1.
Hoøice
11
1
2
66:21
2.
acléø
11
1
2
52:12
3.
Úpice
9
3
2
55:21
4.
Nový Bydov
8
4
2
57:25
5.
Hostinné
5
8
1
49:31
6.
Kunèice
5
8
1
32:24
7.
Libáò
6
2
6
38:32
8.
Nová Paka
5
4
5
22:33
9.
Láznì Bìlohrad
5
0
9
27:48
10. Lovèice
4
2
8
35:57
11. Milíèeves
3
3
8
32:44
12. Horní Staré Mìsto 2
2
10
17:52
13. Staré Místo
2
2
10
16:64
14. Stará Paka
1
2
11
16:50
(tabulka po pøedehraném 1. jarním kole )

34
34
30
28
23
23
20
19
15
14
12
8
8
5

ákovské drustvo pøezimuje po podzimní èásti na 10. místì
a urèitì se v jarní èásti soutìe bude pod vedením trojice
zkuených trenérù E. Barka, P. Vrby a F. Lhoty snait o co nejlepí
koneèné umístìní.
Tabulka  okresní pøebor ákù  sk.A
1. Láznì Bìlohrad
15
0
0
2. Miletín
13
0
1
3. Kopidlno
12
0
2
4. Libáò
12
0
3
5. Chomutice
9
1
4
6. eleznice
8
1
6
7. Sobotka
7
1
7
8. Libuò
7
1
7
9. Valdice
6
3
6
10. Stará Paka
5
2
8
11. Staré Místo
3
2
10
12. Jièínìves
3
1
11
13. Pecka
1
3
11
14. Èeov
1
2
12
15. Nemyèeves
0
1
14
(tabulka po pøedehraném 1. jarním kole )

123:12
159:5
115:12
82:18
52:35
57:22
52:41
38:33
28:29
36:53
15:84
16:110
9:96
12:84
11:171

45
39
36
36
28
25
22
22
21
17
11
10
6
5
1

Nai nejmení fotbalisté i nadále, jako ve vech pøedchozích
sezónách, svými výsledky dokazují, e práce trenérù A. Rolfa a
M. Macha dosahuje vysokých kvalit. Po polovinì soutìe nae
pøípravka figuruje na 5. místì z devíti úèastníkù soutìe. Pøejme
trenérùm a samozøejmì i naim nejmením fotbalistùm
v budoucnu mnoho úspìchù a vítìzství.
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tiskárna

STARÁ PAKA
y
ur
o
r
b
ky
á
t
e
l
ty
ká oviny
a
l
k
l
p
í tis kanti
n
am mer
l
k
re bný
dro

ofset do formátu B2
sítotisk do formátu B1
výsek do formátu B1
plnobarevná kopírka A3
oboustranná laminace A3, A2
tisk èárových kódù
termotransfer
samolepky na kotouèi
kartoná
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