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Dovolte mi popřát Vám všem mnoho zdraví, štěstí 
a spokojenosti v novém roce 2005

starosta obce Eduard Hradecký
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USNESENÍ 
z 13. veřejného zasedání za-
stupitelstva obce, konaného 

2. 12. 2004

Zastupitelstvo bere na vědomí:
1/ kontrolu usnesení z 12. veřejného zasedá-
ní zastupitelstva obce ze dne 2. 9. 2004

2/ připomínku pana J. Dlaboly o havarijním 
stavu mostu přes potok Rokytka u areálu 
fotbalového hřiště ve Staré Pace. Prošetření 
stavu mostu provede stavební úřad a výsle-
dek ohledání předá p. starostovi

3/ příkaz starosty obce o provedení inven-
tarizace obecního majetku do konce roku 
2004

4/ příkaz starosty obce p. Hradeckého fi-
nančnímu výboru provést kontrolu použití 
finančních prostředků přidělených příspěv-
kovým organizacím

5/ příkaz starosty obce kontrolnímu výboru 
provést kontrolu profinancování vodovodu 
“Brdo”

6/ informaci p. starosty o složení zkoušek 
způsobilosti k výkonu povolání pí. Šulcové, 
Bilové a p. Nováka

7/ informaci o zřízení elektronického pod-
pisu obce Stará Paka

8/ dílčí přezkoumání hospodaření obce Stará 
Paka ze dne 15. - 16. 11. 2004

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ program 13. veřejného zasedání zastupi-
telstva obce

2/ ověřovatele zápisu p. J. Knapa a návr-
hovou komisi ve složení p. J. Dlabola a p. 
Š. Válek

3/ rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2004 
přednesené předsedkyní finančního výboru 
pí. Jiráskovou v celkové výši 8 203 938,-Kč 
dle přílohy zápisu

4/ rozpočet obce Stará Paka pro rok 2005 
– viz příloha zápisu.

5/ prodej pozemků a stavebních parcel 
v katastrálním území Stará Paka: parc. č. 
140, 456/1, 107/1, 42/2, 42/3, 42/4, 59/2, 
906/7 díl a+b

6/ dlouhodobý pronájem vodovodů a kana-
lizací firmě V.O.S. Jičín

7/ zadání změny územního plánu č. 2. obce 
Stará Paka

8/ převod tří skříní pro hlavní uzávěr plynu 
v k.ú. Roškopov do majetku obce Stará 
Paka

9/ odpis jedné skříně pro HUP v k.ú. Roško-
pov jako nedobytnou pohledávku

10/ odpis 11 344,- Kč – poplatek za svoz 
odpadů za rok 2004 jako nedobytnou pohle-
dávku od občanů odhlášených, zemřelých a 
trvale hlášených, ale dlouhodobě se nezdr-
žujících v působnosti Staré Paky

11/ odpisový plán ZŠ pro rok 2005

12/ zrušení obecních vyhlášek č.6/93 a 
2/2002

13/ směrnice Obecního úřadu č.1-5 a č.7-
17

14/ provoz veřejného osvětlení ve stávajícím 
časovém úseku

15/ přidělení bytu č. 8 v čp.183 /po pí. Malé/ 
ve Staré Pace paní Eleonoře Vunderlové, 
bytem Ústí 80

16/ uzavření smluv: 
obec Stará Paka a Agrochov a.s. Stará Paka 
– zimní údržba
obec Stará Paka a Církev československo-
-husitská – správa Čs. hřbitova
obec Stará Paka a Goldware s.r.o. – internet 
OÚ a knihovna
obec Stará Paka a Goldware s.r.o. -  zhoto-
vení programu na evidenci psů
obec Stará Paka a OSA – provozování míst-
ního rozhlasu
obec Stará Paka a Masarykova ZŠ Stará Paka 
– užívání hřiště “Sokolák”
obec Stará Paka a Masarykova ZŠ Stará Paka 
– pronájem místnosti na pracovní vyučování 
v čp. 20
obec Stará Paka a ČMFS – hřiště na malou 
kopanou
obec Stará Paka a KÚ Královéhr. kraje 
– dotace na víceúčelové hřiště

17/ pomístní názvy dle návrhu Katastrálního 
úřadu Jičín

18/ žádost o umístění dopravního značení 
v místní části Zápřičnice, umístění zrcadel 
/Letná, Velveta/ a umístění zpomalovacích 
prahů u čp. 58 v Roškopově

19/ umístění přenosové antény na vodojemu 
Brdo.

Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje:

1/ prodej pozemkové parcely č. 554 v kata-
strálním území Karlov

2/ zařazení žádosti p. Fenyntse do změny 
územního plánu

Zpráva o činnosti obecního 
úřadu v roce 2004

Hodnocení výsledků činnosti obecního 
úřadu Stará Paka vychází z “ Plánu činnosti 
OÚ – výstavba v obci” pro rok 2004, kte-
rý byl schválen na veřejném zasedání ZO 
dne 29. 1. 2004. Úvodem lze konstatovat, 
že všechny plánované body byly splněny 
– některé výrazně překročeny.
Pokračování výstavby vodovodu Brdo 
bylo ukončeno kolaudací celého díla v říj-
nu 2004. Během výstavby nastala nutnost 
rozšířit původní projekt tak, aby byla za-
jištěna možnost napojení téměř 100% ob-
jektů v obci. Byl zajištěn dodatečný projekt 
a celková délka řadů se zvětšila o 471 m. 
Zároveň s budováním hlavních řadů byly 
realizovány přípojky k jednotlivým odbě-
ratelům – celkem 61 – alespoň v rozsahu, 
který je obec jako vlastník vodovodu po-
vinna hradit. Celková cena díla činí 8 524 
747,- Kč. V roce 2003 činily náklady 1 659 
513,-  Kč, zbývající část byla celá uhraze-
na v r. 2004. Část nákladů pokryla dotace 
min. zemědělství  3 915 000,- Kč. Zbytek 
hradila obec z vlastních zdrojů (půjčka a 
rozpočtové zdroje). Úhrada přípojek - dle 
smlouvy o jejich provedení - bude prove-
dena v druhém pololetí roku 2005.
Plynofikace místní části Ústí byla dokon-
čena rovněž ve smluvním termínu, t.j. do 
konce listopadu 2004. Během výstavby 
došlo po vzájemné dohodě zúčastněných 
– obce Stará Paka, VČP a dodavatele stav-
by f. Ivan Beneš – k převodu investorství 
z obce  na VČP. V roce 2004 obec uhradila 
1 116 900,- Kč. Zbývající částka ve výši 
1 400 000,- Kč bude zaplacena dle splát-
kového kalendáře během prvního pololetí 
r. 2005 formou příspěvku investorovi. 
V současné době je plynovod zkolaudován 
a napuštěn plynem.
Oprava ulic Tyršova, Fügnerova, Pod 
Horama, U Školky a k zahradnictví byla 
realizována s ohledem na připravované 
zvýšení DPH – již v první třetině roku. 
Opravu, t.j. položení obrubníků a živičných 
povrchů zajistila firma COLAS a Luděk 
Paulů. Celkový náklad na opravy činil 1 
880 000,- Kč a byl uhrazen dle splátkového 
kalendáře ve čtyřech splátkách. Byla vyu-
žita nabídka firmy Fitos na úhradu třetiny 
nákladů na opravu obecního chodníku v ul. 
Nádražní. Byla položena zámková dlažba 
a přeloženy obrubníky nákladem 50 000,- 
Kč. Nedílnou součástí péče o komunikace 
je zimní údržba, t.j. protahování sněhu a 
posyp místních komunikací. Náklady do-
sáhly výše 181 400,- Kč a 268 264,- Kč za 
posyp a odklízení sněhu pracovníky OÚ. 
V místní části Karlov byla odstraněna zdě-
ná značně zchátralá autobusová zastávka 
a nahrazena novou v ceně  28 980,-  Kč. 
V ulici U Splavu a Jar. Brože bylo instalo-
váno dopravní značení omezujicí rychlost 
– cena 6 612,- Kč.
Místní komunikace nezpevněné živičným 
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povrchem byly dle potřeby opravovány štěrkem. V Ústí a Karlově 
byly postaveny nové propustky pod místní komunikací odvádějící 
srážkové vody. Plánované pokračování v budování sportovního 
areálu “Sokolák” se uskutečnilo ve značně větším rozsahu než bylo 
původně zamýšleno. Tuto skutečnost umožnilo získání dotace od 
krajského úřadu ve výši 1 350 000,- Kč a dotace přes Lázeňský 
mikroregion ve výši 125 000,- Kč. Po dohodě s jednou z dodava-
telských firem - NADOZ Nová Paka - byl objem prací, značně 
převyšující tyto  a původně rozpočtované prostředky, realizován. 
Jedná se o částku cca 700 000,- Kč, která bude fakturována v r. 
2005. Z dotace získané přes Lázeňský mikroregion bylo postaveno 
zpevnění a odkanalizování okolí hřiště na plážovou odbíjenou a část 
opěrné zdi. Spoluúčast obce k dotaci činila 92 000,- Kč. Dotace 
Krajského úřadu pokryla část nákladů na vybudování víceúčelové-
ho hřiště včetně umělého povrchu, oplocení, opěrné a tréninkové 
zdi a terénních úprav – zde náklady uhrazené v r. 2004 činily 1 
400 000,- Kč. V klubovně byla dokončena přestavba a úprava 
interiéru, vybudován přístupový chodník a schodiště – zálohově 
bylo vyplaceno 210 000,- Kč. Instalace plynové přípojky, topení, 
vodovodu a soc. zařízení obnášela částku  115 826,-Kč. Vnitřní 
zařízení nábytkem a el. spotřebiči zajišťuje TJ Sokol Stará Paka 
z vlastních prostředků. 
V roce 2004 byla v plném rozsahu naplňována ustanovení zákona 
č. 256/2001 o pohřebnictví. Byla zavedena nová, přesnější eviden-
ce hrobů, uzavírány nájemní smlouvy na hrobová místa a hroby, 
které nemají známého nájemce a jsou dlouhodobě neudržované, 
byly odstraňovány a prostor tak vzniklý byl zatravněn. Všech 
šest hřbitovů, které jsou ve správě OÚ Stará Paka bylo pravidelně 
sekáno a udržováno. Hřbitovní zeď okolo katolického hřbitova 
ve Staré Pace byla opravena alespoň v místech havarijního stavu. 
Cena opravy činila 141 500,- Kč, z toho dotace od Krajského 
úřadu byla ve výši 60 000,- Kč. Kontrola finančního ředitelství 
z Hradce Králové zjistila, že částka vybíraná za nájem hrobového 
místa nebyla v roce 2003 účetně rozdělena na nájem a poskytované 
služby. Vzhledem k nápravě této chyby v roce 2004 byla udělena 
pokuta pouze ve výši 3 000,- Kč. Jiné závady zjištěny nebyly a 
bylo konstatováno, že péče o hřbitovy, evidence hrobů a ostatní 
náležitosti jsou na dobré úrovni.
Péče o veřejnou zeleň spočívá zejména v údržbě travnatých ploch 
na veřejných prostranstvích a úpravách korun stromů a keřů. Byla 
zajišťována pracovní četou OÚ a v případě korun stromů speciali-
zovanou firmou. Vzhledem k nemalým nákladům na tuto činnost  
- v r. 2004 činily 452 000,- Kč – je nutné pečlivě zvážit požadavky 
na její rozšiřování. Spolu s péčí o veřejnou zeleň zajišťovala pra-
covní četa – sezonně rozšířená – jarní úklid ulic, úklid a opravy 
autobusových zastávek, úklid odpadů v okolí sběrných míst, drobné 
opravy dle potřeb stavebního úřadu, zejména veřejného osvětlení, 
které bylo v ul. Jar. Brože doplněno dvěma osvětlovacími body. 
Místní rozhlas byl opraven (výměna reproduktorů) a rozšířen cel-
kovým nákladem 56 030,- Kč.
Odpadové hospodářství zajišťují smluvně Severočeské komunální 
služby – Marius Pedersen stejně jako v předešlých letech. Evidenci 
a výběr poplatků za svoz a likvidaci odpadů zajišťovaly pí. Hlostová 
a Kluzová. Díky jim byl výběr za daných podmínek 100%, bylo 
vybráno 786 900,- Kč, přesto obec doplácí částku 542 300,- Kč. 
S částí tohoto doplatku bylo v rozpočtu počítáno, část byla zapří-
činěna 14% zvýšením DPH. V roce 2004 bylo v obci svezeno 357 t 
komunálního dopadu oproti 234 t v roce 2003. V rámci programu 
třídění odpadů bylo svezeno 16,8 t skla,  6,6 t papír, 5,7 t plastů. 
Smlouva o poskytování příspěvků s firmou ECO-COM zajistila 
příspěvek na tříděné odpady od této firmy ve výši  50 000,-Kč.
Činnost obecní knihovny  (283 členů), zejména pí. knihovnice, 
nespočívala pouze v půjčování knih a časopisů. Bylo zajišťováno 
setkávání důchodců, různá zájmová setkání, výstavy a provoz 
veřejného internetu.
Zajištění a organizace všech výše uvedených akcí a činností bylo 
hlavní náplní práce obecního úřadu. Pracovnice účtárny, zodpo-
vědné za správné a přesné zaúčtování všech účetních operací a 

inventarizaci obecního majetku, se svých úkolů zhostily – alespoň 
dle auditu- bezchybně. Stejně lze hodnotit i činnost v oblasti evi-
dence obyvatel, evidence plátců různých místních poplatků a styku 
s obyvateli. Stavební úřad zajišťoval stavební dozor při některých 
akcích obce, přijal 321 podání, vydal 25 stavebních povolení a 
provedl 16 kolaudací. Zastupitelstvo obce se v roce 2004 sešlo na 
8 pracovních poradách a 5 veřejných zasedáních ZO. Uvolnění 
členové zastupitelstva obce, t.j. starosta a místostarostka, řídili a 
koordinovali všechny shora uvedené činnosti, organizovali dvoje 
volby, uzavírali smlouvy o dílo, kupní a nájemní smlouvy, vedli 
jednání s dodavateli a zajišťovali styk s veřejností.
Je možné, že tento výčet práce a činnosti v obci není zcela vyčerpá-
vající, nebo naopak může mít někdo dojem, že mohlo být uděláno 
více. Domnívám se však, že vedení obce se nemusí za výsledky 
své činnosti v roce 2004 stydět.

       

Plán činnosti OÚ – výstavba v obci r. 2005

1)  Dokončení víceúčelového sportovního areálu “Sokolák” (kromě 
vybavení dětského hřiště)

2)  Oprava chodníku od OÚ k ulici U Splavu

3)  Kanalizace v ul. U Splavu, J. Brože – projektová příprava, 
získání dotace

4)  Rekonstrukce dětského hřiště

5)  Údržba obce + veřejné zeleně, most na fotbalovém hřišti, par-
koviště, hřbitov Ústí, vodoměrná šachta hřbitov Krsmol, údržba 
hřbitovů – opuštěné hroby, bývalá knihovna OÚ, dle vzniklých 
potřeb

Eduard Hradecký, starosta

Tříkrálová sbírka
Obecní úřad děkuje touto cestou všem občanům, kteří 
se zúčastnily letošní Tříkrálové sbírky. Tuto sbírku 
iniciovala Česká katolická charita. Bylo při ní vybráno 
15.883,50,-Kč a Katolická charita použije vybranou 
částku na financování svých zařízení a část poskytne 
do  Asie, která byla koncem roku postižena živelnou 
katastrofou. 
         Za OÚ Stará Paka

Věra Hlostová

 JEŠTĚ K VOLBÁM

KSČM ve Staré Pace děkuje všem občanům, kteří 
odevzdali svůj hlas pro zastupitele za KSČM a 
přispěli k tomu, že KSČM se v České republice za-
řadila na 2. místo za ODS ve volbách do krajského 
zastupitelstva. Jedna připomínka k té nejvíce demo-
kratické straně u nás. To jste měli takový strach 
z našeho kandidáta do Senátu pana Jeníka, že vzá-
pětí po vylepení jeho plakátu pro druhé kolo voleb 
do Senátu byl přelepen vaším? Něco podobného se 
stalo u voleb do kraje, kde další naše “demokra-
tická” strana KDU-ČSL přelepila naše kandidáty. 
Jak demokratické!
Hana Suchardová st., členka KSČM
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Září je měsíc, kdy se všechny děti vrací po dvou měsících letních 
radovánek do školních lavic a začínají oprašovat své vědomosti.
Některé děti naší školy měly možnost ověřit si své znalosti německého 
jazyka přímo u západních sousedů.
Díky spolupráci se ZŠ v městě Bad Langensalza jsme v Německu 
strávili už jeden týden v dubnu. O tom jsme vás už informovali. 
V červnu navštívily německé děti naši školu. Dostali jsme pozvání na 
další návštěvu. Při příležitosti OH v Aténách se konala mezinárodní 
sportovní akce v Jeně. My jsme vytvořili s německými dětmi společné 
družstvo a této akce se zúčastnili.
V soutěžích nešlo ani tak o velké výkony, jako o radost z pohybu.
V dalších  dnech jsme navštívili některá zajímavá místa.
Prohlédli jsme si Bad Langensalza. Prohlídka automobilového mu-
zea v Eisenachu potěšila hlavně chlapce. Potom jsme “vyšplhali” 
na hrad Wartburg. Město Gotha nás nepřivítalo právě slunečným 
počasím, a tak naše kroky vedly do místního přírodovědeckého 
muzea.
Při cestě domů jsme udělali krátkou zastávku v městě Weimar.
Děti měly v každém místě krátké osobní volno. Tento čas využily 
k nákupům suvenýrů.
Měly radost z toho, že mohou zúročit své znalosti německého jazyka. 
Zjistily také, že se musí ještě hodně zdokonalovat.

 V listopadu nás navštívili učitelé ze školy v Bad Langensalza. Pro-
hlédli si budovu školy, nahlédli do tříd a sledovali práci některých 
dětí.
Pak se odebrali do staré školy /dnešní knihovny/, kde je p.Hylmarová 
seznámila s historií této budovy.
Tento den jsme zakončili večeří v Karlově, kde jsme si společně zazpí-
vali a vyměnili si své zkušenosti z práce s našimi a jejich školáky.
Přijali jsme pozvání k návštěvě jejich města.

Jitka Jírová

 Š K O L A

Vánoční  vystoupení
V období před vánočními svátky je vždy mnoho shonu. Peče se 
cukroví, uklízí se,…
Žáci naší školy se pokusili na chvíli přerušit tyto přípravy a navodit 
vánoční atmosféru.
Pěvecký sbor žákyň z druhého stupně nastudoval vánoční písně 
z různých koutů našeho světa. Těmito písněmi se pokusily předat 
radost i některým starším spoluobčanům na Brdě a v místním pe-
čovatelském domě.
Ve středu 15. prosince uspořádala škola vánoční vystoupení, které 
mohli navštívit rodiče žáků i ostatní Staropačáci. Tělocvična školy 
se zaplnila do posledního místečka a všichni diváci zhlédli program 
Světové Vánoce, který si připravil dívčí komorní sbor z druhého 
stupně pod vedením p. uč. Macháčkové, dramatický kroužek s p. 
uč. J. Kuželovou a pěvecký sbor prvního stupně, který řídí p. uč. 
S. Stuchlíková.
Do světa jsme totiž zavítali vánočními písněmi i vystoupením dra-
matického kroužku. Tím jsme se dokonce podívali i na Mars.
Se stejným programem jsme potom v pátek vystoupili v kulturním 
domě v Levínské Olešnici.
Všude jsme se opravdu moc snažili, abychom toho popletli co 
nejméně a nějakou tu chybičku nám snad diváci odpustili. Podle 
potlesku a úsměvů si myslíme, že se vše líbilo a my jsme tak získali 
dobrý pocit, že jsme předali lidem dobrou náladu a pěkný umělecký 
zážitek.

Vánoční besídka
V prosinci 2004 na nás, žáky deváté třídy, připadl nelehký 

úkol uspořádat vánoční besídku pro žáky ostatních tříd. Celou tě-
locvičnu jsme vánočně vyzdobili. Největší ohlas sklidili dva obří 
sněhuláci z papíru, kteří zaujali každého, kdo je spatřil.
Na besídce vystoupil školní pěvecký sbor, poté za hýkání sobů Santa 
Claus. Skřítci dětem rozdali dárky. Kdo chtěl, mohl se zúčastnit 
různých soutěží, ve kterých se vyhrávaly samé dobroty. Příjemné 
odpoledne jsme zakončili nejdříve malou diskotékou, při níž se 
žákům vyšších ročníků nechtělo tančit, jelikož ještě nebylo přítmí 
a nehrály se ty správné písně. Tančit se začalo až při pomalých 
romantických.
Myslím si, že se naše besídka povedla a všem se to moc líbilo.

Šárka Kmínková, IX.třída
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vším v odpoledních hodinách. Celou moji práci sleduje a pomáhá 
mi radou klinická logopedka z Pedagogicko-psychologické poradny 
v Jičíně. 
 To vše ale nestačí. Pokud se mi podaří u dítěte vyvodit 
správnou výslovnost hlásky, je nutné, aby v mém úsilí potom po-
kračovali rodiče. S dětmi s vadnou výslovností je třeba pracovat 
denně a je na rodičích, zda si děti správnou výslovnost jednotlivých 
hlásek zafixují. Stačí s dětmi pracovat 1-2 minuty denně a výsledek 
se dostaví. Je až zarážející, kolik rodičů si tuto krátkou chvilku 
s dětmi nedá práci. Občas se setkávám s názorem, že je dost času. 
Ano, i v základní škole pracuje logopedická asistentka, ale některé 
děti si již tak zafixovaly špatnou výslovnost hlásek, že ve školním 
věku už je velký problém vše napravit. A čím je dítě starší, tím klesá 
úspěšnost nápravy.
 Co se může v předškolním věku jevit ještě jako roztomilé 
žvatlání, to je ve škole a hlavně v dospělosti už velkým handicapem. 
A na nápravu už bývá pozdě.
A proto nabádám rodiče – mluvte se svými dětmi!

Lenka Typltová – uč. MŠ, logopedická asistentka

 Začal nový rok, čekají nás další události, nové 
poznatky, a tak nezaškodí ohlédnout se za uplynulým 
rokem. Snad přežijete trošku statistiky z knihovnické 
činnosti.
Tak tedy: v roce 2004 se do knihovny zapsali 283 čte-
náři, z toho bylo 109 dětí. Knihovnu navštívilo více 
než 3600 čtenářů i ostatních návštěvníků. V současné 
době čítá knihovní fond 7683 knihy, přes 2000 bro-
žur a 24 CD-ROMy. Velkou většinu ze všech těchto 
publikací si lze v knihovně zapůjčit.
 V roce 2004 knihovna odebírala tyto tiskoviny: 
Noviny Jičínska, Květy, Vlastu, Týden, Praktickou ženu, Mladý 
svět, Zahrádkáře, ABC, Dívku, Burdu, Čtyřlístek. Průběžně jsou 
dokupovány další aktuální časopisy. Také všechny tyto časopisy 
si lze v knihovně kdykoliv přečíst nebo půjčit ke čtení domů.
 V roce 2004 byl doplněn knižní fond o 231 novou 
knihu. Knihy se nakupují nejen v kamenném obchodě, ale hlav-
ně v internetových knihkupectvích /ty nabízejí pro knihovny 
výhodný rabat/, v obchodech s levnými knihami a knihovna 

 Š K O L K A
  LOGOPEDIE

v naší mateřské škole
 Lidská řeč je nejdokonalejší dorozumívací prostředek, 
který slouží k mezilidské komunikaci – k dorozumění člověka 
s člověkem. Řeč není člověku vrozená, každý se jí musí učit. Člověk 
má pouze vrozenou schopnost naučit se mluvit a je schopen slyšet 
a žít v mluvícím prostředí; dále záleží na obratnosti mluvidel a na 
vzoru, podle kterého se řeč utváří, a to vše musí probíhat v určitém 
věku, v určitém časově vymezeném období.
Za nejdůležitější  období ve vývoji řeči dítěte je považováno všeo-
becně období od narození do šestého roku dítěte. V šesti letech by 
měla být řeč dítěte již plně vyzrálá /čili souvislá/ a dítě by mělo být 
připraveno k nástupu do školy.
 Již od 15 let se snažím o nápravu vadné výslovnosti dětí 
v naší mateřské školce. V poslední době sleduji velký nárůst počtu 
dětí, které potřebují logopedickou péči. Zatímco v prvních letech, 
kdy jsem jako logopedická asistentka začínala, jsem měla v péči 5-8 
dětí, v letošním školním roce jich je již 22. Protože naši mateřskou 
školu navštěvuje 50 dětí, je to číslo velmi alarmující. To ale není 
problém, který se vyskytl jen v naší MŠ, počet dětí s vadou výslov-
nosti stoupl prudce v celé republice.
 Co je příčinou? Domnívám se, že především dnešní uspě-
chaná doba. Rodiče mají stále méně času mluvit se svými dětmi. 
Tím děti přicházejí o nejdůležitější řečový vzor. Vysedávají celé 
hodiny u televizoru nebo počítače. Kteří rodiče dnes vyprávějí dětem 
pohádky před spaním? Věřte, že podle ankety, kterou jsem dělala 
mezi dětmi, je jich velice málo.
 V naší MŠ máme velmi dobré podmínky pro logopedic-
kou péči. V minulých letech jsme vybudovali zvláštní místnost 
vybavenou logopedickými pomůckami a hračkami. Děti chodí do 
“Pohádky”, tak té místnosti říkají, protože je vyzdobena pohádko-
vými postavičkami, a nenásilnou formou se snaží si vštípit správnou 
výslovnost jednotlivých hlásek. Logopedická péče probíhá přede-

KN IHOVNA
dostala i několik nových knih /hlavně detektivek/ darem. 
Za ty samozřejmě velice děkuji.
V minulém čísle Podhoranu jste se mohli dočíst, jak dopadly 

výsledky hlasování O nejoblíbenější knihu obyvatel 
České republiky. Tentokrát Vám nabízím 
možnost, jak se sebevzdělávat. Projekt se 
jmenuje -  Půjč si LANGMaster
Toto je název projektu firmy LANG-
Master International s.r.o., do kterého 

se zapojila i naše knihovna. Díky tomu 
mají čtenáři možnost půjčovat si domů mul-

timediální vzdělávací programy. Jedná se o angličtinu pro děti 
a dospělé, včetně přípravy na zkoušku TOEFL, dále kurzy němčiny 
a španělštiny. Zajímavý je i titul Dobrodružné poznání, který ob-
sahuje CD-ROM Planeta Země, Věda a technika a Člověk. Každý 
titul lze zapůjčit domů a používat ho 30 dnů na svém počítači. Po 
třiceti dnech program přestane fungovat. 
Přesvědčte se sami, jak je vzdělávání pomocí počítače snadné, 
efektivní, ale i zábavné.
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Angličtina pro děti
Zábavný interaktivní program výuky angličtiny pro děti

Businessmen And Politicians
Videokurz angličtiny zaměřený na poslech a porozumění mluve-
nému jazyku

Collins Cobuild Student´s Dictionary
Slovník k CD-ROM The Stranger, The Sign Of Four a Dangerous

Dangerous Journey
Kurz angličtiny pro začátečníky

Dobrodružství poznání
Populárně naučný titul nejen pro žáky ZŠ a SŠ. 
Obsahuje: Planeta Země, Věda a technika a Člověk.

English Elements. Angličtina
Anglicko-český  a česko-anglický slovník Lexicon

English Elements. Angličtina
Kurz angličtiny pro začátečníky a pokročilé začátečníky

Film Stars
Videokurz angličtiny zaměřený na poslech a porozumění mluve-
nému jazyku

Španělština Mirada
Kurz španělštiny pro začátečníky

Tangram. Němčina
Kurz němčiny pro středně pokročilé

Tangram. Němčina
Slovník

Tangram. Němčina
Kurz němčiny pro začátečníky

The Heinemann Elt TOEFL
Přípravný kurz angličtiny vycházející z metodiky zkoušky TOE-
FL

The Heinemann Elt TOEFL
Testy k mezinárodním zkouškám TOEFL

The Sign Of Four /Arthur Conan Doyle/
Interaktivní knihy. Kurz angličtiny pro středně pokročilé

The Strangel /Whitney Norman/
Interaktivní kniha. Kurz angličtiny pro mírně pokročilé

Zak´s Wordgames
Zábavný interaktivní program výuky angličtiny pro děti. Výuka 
formou hry

JAK JSME SE UČILI ZDOBIT 
      UBROUSKOVOU TECHNIKOU

 
 V polovině listopadu se v roubence opět sešla “parta” 
zanícených pracovitých žen, které se chtěly naučit zdobit předměty 
a dárky ubrouskovou technikou. Lektorkou nám byla jako pokaždé 
Dana Pešková z Pohřebačky u Pardubic. Možná jste již o této tech-
nice slyšeli a mohu směle přiznat, že je to velice jednoduché. Stačí 
si jenom opatřit speciální ubrousky, lepidlo – lak a už jenom trošku 
šikovné ruce. Touto technikou si můžete ozdobit jakýkoliv předmět, 

textílii, sklenici či plechovku. Můžete si vyzdobit obyčejné sklenice 
libovolným obrázkem a vytvořit si tak originální soupravu třeba ko-
řenek. Pokud by vás zajímalo více, stačí navštívit místní knihovnu, 
kde se Vám dostane fundované rady i názorných ukázek.

Začátkem prosince se Dana Pešková do knihovny vrátila, tentokrát 
s sebou přivezla mnoho různých dárků a předmětů na prodej. Během 
hodiny bylo takřka vyprodáno, zájem veliký a ten, kdo zaváhal, musí 
si počkat na příští Vánoce.
 
V loňském roce se roubenka stala místem pro mnoho aktivit dětí i 
dospělých. Ani v letošním roce tomu rozhodně nebude jinak.
Chystáme další setkání s manželi Balo z Mostu, kteří vloni vnesli 
do knihovny trochu tajemna a povídání o minulých a budoucích 
životech, Reiki,…
V dubnu oslavíme 200. výročí narození dánského pohádkáře Hanse 
Christian Andersena. Mnozí si asi pamatují, že jsme v knihovně již 
několikrát při Noci s Andersenem spali, letos tomu nebude jinak a 
pozvu na noc děti z MŠ. Jak se nám akce vydaří, se budete moci 
dočíst v některém z dalších čísel Podhoranu.
Samozřejmě nás čekají besedy, různé výtvarné dílny, snad i vý-
stava výtvarných děl a další akce. Budu se těšit na Vaši podporu a 
návštěvu.

knihovnice

Září:
V sobotu uspořádal SDH tradiční zájezd na Zahradu Čech do Lito-
měřic. Pavel Červený všechny přivítal na palubě autobusu a seznámil 
s programem na celý den.
Po příjezdu do Litoměřic jsme všichni odešli na výstaviště a prohlí-
želi a kupovali – květiny, stromky – zkrátka vše, co se nám líbilo. 
Jelikož to byl poslední výstavní den, dalo se u řady zboží smlouvat 
o ceně.
Odpoledne mohli návštěvníci zhlédnout na náměstí “Litoměřické 
vinobraní.” Příjezd krále všechny přenesl do dávné doby krásných 
šatů, zvyků a rituálů.
Odjezd byl po 17.00 hodině. V motorestu U čápa jsme se zastavili 
na večeři a po 21. hodině jsme již byli doma.

Říjen:
V sobotu 2.10. se opět po roce vydali obyvatelé naší vesničky a 
příznivci pochodů na “Riegrovu stezku.”
Další sobotu 9.10. byli Eliška Křížová, Klárka Sochorová a Samuel 
Kohár přivítáni mezi nové občánky na OÚ ve Staré Pace.
16.10. – SDH uspořádal III. ročník roškopovského country bálu. 
Prodalo se 81 vstupenek. Během večera proběhly tři soutěže a také 
dražba. Nejdříve se soutěžilo o nejchlupatější mužskou hruď – s ve-
likým náskokem vyhrál J. Sucharda st.
Druhou soutěží bylo přenášení chlapa jakýmkoliv způsobem ženou. 
Poslední, třetí soutěž, se konala po půlnoci a soutěžilo se o největší 
ženské poprsí – vyhrála pí. Michaliková.
V dražbě se dražily – pytel brambor, písek, cement a sele.
K poslechu hrála skupina Fortissimo z Nové Paky a předtančení se 
opět ujala taneční skupina z Jilemnice.
Ve čtvrtek 28.října, kdy si připomínáme vznik nezávislého Českoslo-
venska, se rozhoukala místní siréna. A co bylo příčinou? Námětové 
cvičení. První dorazil p.Podzimek st. Po něm se cvičení zúčastnilo 
ještě 6 dobrovolných hasičů – p. Tomeš, Červený, J. Sucharda st., 
Zuzánek, R. Tomeš a Z. Urban.
V pátek 29.10. byly v kulturním domě  uspořádány “bramborákové 
hody.” Sešlo se nevídané množství lidí, byla obsazena hospoda i 
velký sál. V hospůdce se hrálo na kytaru a na sále se i tančilo. Tento 
rok se hody velice vydařily.

CO NÁM PŘINESLO ČTVRTÉ 
ČTVRTLETÍ V ROŠKOPOVĚ
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Z pátka na sobotu 29. – 30. 10. byly přistaveny velkoobjemové 
kontejnery. Někteří lidé si tyto kontejnery bohužel pletou s odvozem 
nebezpečného odpadu, protože po odvozu těchto kontejnerů zůstaly 
na sběrných místech ledničky a další podobné předměty.

Listopad:
Na začátku měsíce oslavila své 50. výročí pí.Tomešová. Za SDH jí 
blahopřály pí. Červená a Podzimková. Za všechny ostatní jí tímto 
přeji hodně zdraví, štěstí a radosti z vnoučat.
V sobotu 6. listopadu uspořádal AVZO /Svazarm/ Roškopov krásný 
zájezd do restaurace “Šaldův statek” v Jilemnici. Účast byla hojná, 
kolem 30 lidí. Nejdříve jsme se pokochali noční jízdou mezi Roško-
povem a Ústím, krásné prostředí, dobré jídlo a muzika přispěly k bá-
ječné náladě. Za příjemné posezení a pohodu za všechny přítomné 
děkuji novomanželům Suchardovým.
Ve dnech 5. a 6.11. proběhly krajské a senátní volby, které se usku-
tečnily v kulturním domě. Volby do Senátu se opakovaly a 12. a 
13.11. proběhlo 2.kolo.
13.11. – proběhla v kulturním domě výborová schůze SDH. Na 
programu schůze bylo vypracování návrhu na složení výboru SDH 
pro volební období 2005-2009 a na složení revizní komise. Dále se 
připravoval předběžný průběh výroční valné hromady.

Prosinec:
4.12. – 106. výroční valnou hromadu SDH zahájil starosta P.Červe-
ný. Přivítal všechny přítomné členy a hosty, mezi kterými byli např. 
starosta OÚ S. Paka p. Hradecký, poslanec p. Vl. Dlab a zástupkyně 
agentury “Dobrý den” Pelhřimov pí. Vondráková.
Potom se ujal slova jednatel p. J. Metelka a přečetl obsáhlý pro-
gram. P.Červený přednesl zprávu o celoroční činnosti sboru, zprávu 
o hospodaření přednesla pí. Jaklová a zprávu revizní komise pí. 
Hradecká.
Předán byl nový členský průkaz a několik ocenění:
- Věrnostní medaili za 10 let činnosti SDH – Milan Jirout
- Věrnostní medaili za 40 let činnosti SDH- Josef Dubec
- Medaili za příkladnou práci – Ladislav Nýdrle, Miloslav Sucharda
- Medaili za zásluhy – Jiří Sucharda st.
- Čestné uznání Ústředí sdružení hasičů – Jaroslav Metelka.

Pan Metelka obdržel ještě certifikát vydaný agenturou “Dobrý den” 
z Pelhřimova za nejdéle sloužícího jednatele SDH – tuto funkci vy-
konával více než 53 let. Tímto se zapsal do Knihy rekordů a kuriozit 
v České republice. K vytvoření tohoto rekordu i k 80. narozeninám, 
které pan Metelka oslavil 28.11.2004, srdečně všichni blahopřejí.
Po předání ocenění následovalo schválení všech bodů návrhu, bylo 
promítnuto video z letošních soutěží, uskutečnila se společná večeře 
a potom byla volná zábava.
14. 12. 
– oddíl šipek Sokola Roškopov uspořádal přebor jednotlivců.
Umístění – 1. Milan Kříž
     2. Pavel Červený
     3. Jiří Sucharda st.
Čtenářům Podhoranu přeji vše jen to nejlepší,  hodně zdraví a lásky 
v roce 2005. Vydavatelům tohoto čtvrtletníku přeji hodně čtenářů a 
dobrých článků.                           Andrea Zuzánková - kronikářka

UPOZORNĚNÍ PRO ZEMĚDĚLSKÉ 
PODNIKATELE

Dne 1. 5. 2004 vešel v platnost zákon č.85/2004 Sb., kterým 
se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění poz-
dějších předpisů a některé další zákony. Zásadní změnou je, 
že zemědělským podnikatelem dle tohoto zákona je fyzická i 
právnická osoba, která hodlá provozovat zemědělskou výrobu 
jako soustavnou činnost vlastním jménem, na vlastní zodpo-
vědnost, za účelem dosažení zisku.
 Na základě žádosti podané u příslušného obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností, v jehož územní působnosti 
se nachází místo podnikání nebo sídlo zemědělského podnika-
tele, bude podnikatel zaevidován a bude mu vydáno osvědčení 
(správní poplatek 1000 Kč).
PODMÍNKY: 
a) dosažení věku 18 let,
b) způsobilost k právním úkonům,
c) bezúhonnost,
d) odborná způsobilost
• získáním vzdělání nejméně na úrovni středního odborného 
vzdělání v některém zemědělském oboru, veterinářství a vete-
rinární prevenci, anebo na úrovni úplného středního vzdělání se 
zaměřením na zemědělství, popřípadě absolvováním akredito-
vaného rekvalifikačního kurzu zaměřeného na výkon obecných 
zemědělských činností v rozsahu minimálně 150 hodin, nebo
• tím, že prokáže zemědělskou praxi v zemědělském podniku 
nejméně po dobu 5 let (lze doložit výpisem z evidence finanč-
ního úřadu)
e) trvalý pobyt na území České republiky, nejedná-li se o 
občana České republiky nebo o občana členského státu Ev-
ropské unie,
f) pohovorem před místně příslušným obecním úřadem obce 
s rozšířenou působností prokáže základní znalost jazyka čes-
kého, nejedná-li se o občana České republiky nebo o občana 
členského státu Evropské unie; základní znalost jazyka českého 
prokáže fyzická osoba tím, jestliže je schopna
1. plynně a jazykově srozumitelně reagovat na otázky vztahující 
se k běžným situacím denního života
2. plynně přečíst určený běžný článek z denního tisku a ústně, 
vlastními slovy, sdělit jeho obsah.
Splnění skutečností uvedených v písmenech a) až f) u právnické 
osoby musí prokázat její odpovědný zástupce. Odpovědným 
zástupcem pro účely tohoto zákona je fyzická osoba stanovená 
právnickou osobou, která odpovídá za řádný provoz podni-
kání a která je v pracovněprávním vztahu k zemědělskému 
podnikateli.

PŘECHODNÉ USTANOVENÍ
 Osoba provozující výše uvedenou činnost na zákla-
dě osvědčení soukromě hospodařícího rolníka získá osvědčení 
dle tohoto zákona, když se zaeviduje ve lhůtě jednoho roku 
od účinnosti tohoto zákona a doloží splnění výše uvedených 
“podmínek” (zdarma). Na stávající osvědčení lze podnikat 
ještě 5 let.
 Upozornění pro zemědělské podnikatele, kteří země-
dělskou činnost provozují na základě osvědčení SHR:
 Od 1. 5. 2004 je v platnosti novela zákona č. 252/
1997, o zemědělství, podle které by se měli soukromě hospo-
dařící rolníci přeregistrovat a získat nové osvědčení ke své 
činnosti. Pokud se přeevidují do 30. 4. 2005, bude jim nové 
osvědčení vydáno zdarma za předpokladu předložení výpisu 
z rejstříku trestů. Evidenčním úřadem je živnostenský odbor 
Městského úřadu Nová Paka, o výpis z rejstříku trestů můžete 
požádat na matrice MěÚ Nová Paka nebo na Policii ČR. Od 
1. 5. 2005 je zaevidování zpoplatněno částkou 1000 Kč.
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Děkujeme vedení a zaměstnancům Technických služeb Nová 
Paka, kteří 20. 12. 2004 stěhovali naši organizaci do nových 
prostor v bývalém internátu Velvety. Za tuto bezchybnou akci 
mockrát děkujeme.

Poděkování patří radě MěÚ a starostovi panu Josefu Coganovi, 
místostarostům pánům Zdeňku Ouzkému a Františku Škvařilovi, 
dále panu Zdenku Kovaříkovi za nově zbudované a hlavně bezba-
riérové prostory, kterých si moc vážíme.

Valná hromada se sešla 8. 12. 2004 u Militkých k hodnocení 
činnosti v roce 2004. Členové hodnotili práci výboru velice klad-
ně za její bohatou a rozmanitou činnost. Jako hosté byli přivítáni 
předsedou organizace Miroslavem Šulcem místostarosta pan 
František Škvařil a paní místostarostka Staré Paky Věra Hlostová. 
Ti ve svém projevu hodnotili tuto bohatou činnost velice kladně. 
Paní místostarostka Staré Paky Hlostová byla mezi námi poprvé, 
ale jak bylo vidět, byla o naší činnosti dobře informována. A jaká 
byla ona činnost?

Každý měsíc přátelské posezení, které bylo zpestřeno přednáš-
kou nebo besedou, a to s policií ČR, bylinářem Bc. Pavlem Váňou. 
Vyhlásili jsme Den o diabetu s měřením glykémie a měřením 
TK. To prováděla zdravotní sestra paní Suchomelová, odpoledne 
proběhla lékařská přednáška MUDr. Marka Ondráčka, diabetolo-
ga z Jičína, o diabetické noze. Již 10 let provádíme zapůjčování 
různých kompenzačních pomůcek, pro nedoslýchavé občany pro-
vádíme drobné opravy sluchadel a poradnu o hygienické údržbě 
sluchadel s prodejem baterií a bezdrátových sluchadel na poslech 
TV. Máme velice dobrou spolupráci s paní MUDr. Coufalovou, 
ORL. Navštívili jsme divadla v Praze a v Mladé Boleslavi, dvou-
turnusový rekondiční pobyt v Janských Lázních pro 92 členů a 
týdenní rekreační pobyt v Rokytnici nad Jizerou, Studenov pro 46 
členů naší organizace.

I naši zahrádkáři si přišli na své, jak u zahradníka Starkla, tak na 
výstavě Zahrada Čech v Litoměřicích a v Lysé nad Labem. Tyto 
zájezdy se velice líbily a budou se opakovat i v roce 2005. Dále byl 
velice dobře hodnocen i sběr pro Diakonii Broumov, ale mrzí nás, 

že si lidé pletou tento sběr se sběrem druhotných surovin a dávají 
tam vše, co se nehodí doma a patří ke zpracování ve spalovnách. 
A proto se výbor rozhodl, že od 1. 1. 2005 bude až do odvolání 
vybírat takzvaný manipulační poplatek za pytel nebo krabici nebo 
volně přinesené věci a tašky v hodnotě 5 Kč. Bez zaplacení nebu-
dou věci přijímány. Ze silnice můžete zajet do prostoru k bezba-
riérovému sjezdu, který je vyhrazen pro potřeby organizace SZP, 
povoleno MěÚ Nová Paka.
Pro informaci - sídlo naší organizace je v ulici Legií 268 (u komí-
na) LOHMANN-RAUSCHER.
Otevřeno: 
pondělí až středa 9 –11 hod.
čtvrtek 14 – 16 hod.

Za výbor organizace SZP 
předseda Šulc Miroslav

Společenství zdravotně 
postižených Nová Paka

Výuka, výcvik a školení řidičů všech skupin

Přezkušování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)

Telefon:
493 798 777
775 070 233

Pf 2005

Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (pošta)
   Stará Paka, Revoluční 7
   Lázně Bělohrad, školící středisko ČSAD - Semily

Skupiny:
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SPORT 
Dlabola st. seznámil členy výboru oddílu o 
záměru ukončit setrvání v této funkci. Jako 
důvod uvedl, že je potřeba po čase udělat 
změnu ve funkcích a také dát šanci dalším 
členům oddílu, aby se svými nápady a mož-
nostmi měli podíl na vedení oddílu. Začát-
kem podzimu se k těmto slovům připojil také 
náš dlouholetý jednatel Jan Šulc (nejen tuto 
funkci, ale i jiné zastával ve staropackém 
fotbale celých 35 let!!!) a výbor oddílu, který 
pracoval od roku 2000 do roku 2004 ve slo-
žení: Josef Dlabola st. - předseda oddílu, Jan 
Šulc – jednatel, Miroslav Rulík – pokladník, 
a členové Josef Šec, Zdeněk Dlouhý, Eduard 
Bark a Josef Dlabola ml., se  usnesl, že za 
této situace bude nejlepší složit mandát na 
nejbližší valné hromadě oddílu a zároveň  
zvolit z nových kandidátů výbor nový.
    Na sobotu 13. listopadu 2004 byla svolána 
valná hromada oddílu. Valnou hromadu mo-
deroval jednatel Jan Šulc a výroční zprávu 
přednesl předseda  Josef Dlabola starší, ve 
které kladl důraz na práci všech trenérů 
s mládeží, zvláště pak s našimi nejmenšími  
členy z přípravky. Na konci výroční zprávy 
informoval předseda členskou základnu o 
ukončení činnosti stávajícího výboru a o nut-
nosti zvolit výbor nový. Členskou základnou 
byla odsouhlasena tříčlenná volební komise, 
jíž předsedal pan M. Straňák. Kandidáty do 
nového vedení oddílu byli E. Bark, J. Dla-
bola st., J.Dlabola ml., Z. Dlouhý, P. Kohút, 
Z. Mizera, P. Richter, M. Rulík, M. Typlt 
a O. Vrabec. Každý člen obdržel hlasovací 
lístek, který po vyplnění odevzdal volební 
komisi. Po nepříliš dlouhé době a sečtení 
všech hlasů, oznámil pan Straňák, že nový 
výbor tvoří tito členové: E. Bark, J. Dlabo-
la ml., Z. Mizera, P. Richter, M. Rulík, M. 
Typlt a O. Vrabec. 
  Poté přednesl svoji zprávu předseda TJ So-
kola Stará Paka Milan Pospíšil, který v ní 
poděkoval odstupujícím členům za vykona-
nou práci a zároveň popřál nově zvolenému 
výboru hodně chuti do zodpovědné práce.
  Dalším momentem valné hromady bylo 
poděkování dlouholetému funkcionáři za 
dosavadní práci, Janu Šulcovi. Z rukou 
odstupujícího předsedy mu byl předán 
upomínkový dres s jeho jménem a čestné 
uznání.
  Noví členové výboru se sešli z kraje násle-
dujícího týdne, kde proběhla volba funkce, 
která byla nejpodstatnější – funkce předse-
dy oddílu. Kandidáti byli dva, a to Zdeněk 
Mizera a Oldřich Vrabec. Předsedou se stal 
nakonec Olda Vrabec, který obdržel 5 hlasů 
ze 7. Nový předseda poté navrhl i ostatní 
členy do funkcí, s nimiž všichni souhlasili. 
  Výbor oddílu kopané poté seznámil na svo-
lané hráčské schůzi z úst předsedy Vrabce 
hráče s hlavními body, které se v průběhu 
roku 2005 budou preferovat, a to zejména:
- dobudování oplocení hřiště
- zbudování zábranných sítí za brankami

ODDÍL KOPANÉ 
TJ SOKOL STARÁ 
PAKA
  Rok 2004 byl pro všechny členy fotbalo-
vého oddílu náročný. Již na oddílové valné 
hromadě v lednu 2004 bylo vyjmenováno 
z úst předsedy oddílu Josefa Dlaboly star-
šího a jednatele Jana Šulce hned několik 
cílů, jež bylo potřeba v průběhu roku splnit 
či zorganizovat. 
   Mezi nejdůležitější cíle patřilo například 
vybudování další části zábradlí kolem hrací 
plochy (naše povinnost vůči Královehradec-
kému krajskému fotbalovému svazu) – od 
šaten až po branku u “Hybnerů”. Do tohoto 
zábradlí jsme umístili pletivo jako záchyt-
ný systém, aby nám nepadaly míče do říčky 
Rokytky. 
  Další akcí našeho oddílu byl 26. června 
pořádaný 3. ročník žákovského turnaje O 
pohár starosty obce Staré Paky. Týden po 
tomto náročném turnaji jsme uspořádali dal-
ší ročník turnaje v malé kopané “Memoriál 
Arnošta Štěpánka”. Ihned po turnaji násle-
dovalo  exhibiční utkání Staropacké Staré 
gardy vs. Internacionálové Českosloven-
ské reprezentace. Obě akce se, až na malé 
zádrhely, po organizační stránce povedly. 
Bohužel nás ale, jak to při podobných akcích 
v posledních letech bývá, zklamalo počasí. 
O těchto akcích jsme ale veřejnost podrobně 
informovali již v Podhoranu č.2/2004.
  Následovala sice krátká, ale očekávaná 
přestávka. Každý by si mohl myslet, že 
během této pauzy fotbalový život ve Staré 
Pace usnul. Naopak. Začala rekonstrukce 
trávníku po náročné sezóně, která je v tomto 
čase nutností. Spravovala se vyšlapaná mís-
ta v trávníku opětovným zasetím travního 
semene společně se zrny ječmene (ječmen 
při růstu vytvoří kořenovou strukturu, a tím 
zpevní drn trávy) a překrytím jemnou vrst-
vou kvalitní zeminy smíchané s pískem.
  Do soutěžního ročníku 2004/2005 jsme 
opět přihlásili 3 mládežnická  družstva a 
2 mužstva dospělých. Po řadě přátelských 
utkání, jež letos byla i se soupeři nám ne-
zvyklými - z okolí hlavního města Prahy 
(Jesenice, Běchovice), všechna naše druž-
stva vkročila v srpnu různými výsledky do 
mistrovských soutěží. Musíme si všichni 
přiznat, že po podzimní části ročníku 2004/
2005 nejsou naše družstva v tabulkách, snad 
vyjma “B” tým, na pozicích, kde bychom je 
chtěli všichni vidět.
Je to důvod a podnět, kvůli kterému budeme 
muset v zimní přestávce přidat na tréninku 
a v  jarní části ročníku se s našimi soupeři 
“poprat” o každý bod do tabulky.
  
  V průběhu léta předseda oddílu Josef 

- zkvalitnění tréninkové plochy
- rekonstrukce mostu, zřízení parkoviště
- zkvalitnění přípravy žákovských a doroste-
neckých družstev formou podpory trenérů a 
lidí starajících se o činnost těchto družstev
- doplnění realizačního týmu “A” mužstva
- posílení “A” mužstva formou hostování 
hráčů z vyšších soutěží a postup do krajské 
1.B třídy
- profesionalizace správy hřiště, technického 
zázemí a údržby

  Závěrem by výbor oddílu kopané TJ So-
kol Stará Paka chtěl poprosit fotbalovou 
veřejnost, aby sledovala naši práci a při 
případném neplnění výše zmíněných bodů 
se obrátila na kteréhokoli člena výboru a 
domáhala se nápravy!
  
  Výbor oddílu přeje všem členům a fanouš-
kům staropacké kopané v roce 2005 mnoho 
osobních a sportovních úspěchů a hlavně to 
nejdůležitější – zdraví.
                                                            

            Josef Dlabola ml. 
– jednatel oddílu

LYŽAŘSKÝ VLEK VE 
STARÉ PACE

Zimní středisko Staropacká hora ozna-
muje, že provoz lyžařských vleků je 
následující:

Pondělí
Úterý  17,00 – 19,00 hodin
Čtvrtek

Středa
Pátek  14,00 – 19,00 hodin

Sobota
Neděle  9,00 – 19,00 hodin

Od 17,00 – do 19,00 hodin jezdíme při 
umělém osvětlení
Srdečně zve Lyžařský oddíl Sokola Stará 
Paka
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Nástup na magistrálu lze nahradit vyjetím lanovkou z Harrachova 
na Čertovu horu. Mírně členitá pětikilometrová stopa vede kolem 
Studenova přes Čertovu pláň na rozcestí Ručičky s dřevěnou skulp-
turou Krakonoše. Odtud žlutě vytyčené čtyřkilometrové stoupání 
ke Krakonošově snídani, kde kopec pokračuje na dva kilometry 
vzdálenou Voseckou boudu v nadmořské výšce 1270 metrů. Kousek 
před Studenovem se vyplatí využít značené třistametrové odbočky k 
Janově skále, kde se otevírá nádherný výhled na sousední Jizerské 
hory se špičatou dominantou Ještědu. 
Další stoupání nás čeká přes místo U Čtyř pánů na Labské louce 
na zlomový a zároveň nejvyšší bod magistrály Zlaté návrší (1425 
metrů). Šířkou připomínající dálnici se nám nabízí cesta klesající 
ze Zlatého návrší kolem Vrbatovy boudy přes Horní Mísečky do 
Špindlerova Mlýna. Na trati můžete plužit. Zdatnější běžkař tra-
su z Harrachova do Špindlu zvládne za pěkného počasí za čtyři 
hodiny. Vítr a nepohoda ji prodlouží o dvojnásobek obvyklého 
času. Vichřice dokáže zřetelně proříznutou stopu úplně zničit. 
Trasa není doporučena pro slabší jedince a rodiny s dětmi. Pro 
ty jsou vhodnější upravené stopy okolo lyžařských středisek. 

Dálková lyžařská trasa pokračuje ze Špindlerova Mlýna přes Kop-
řivník, kolem Klínových bud, Dvorské boudy a Pražské boudy na 
Černou horu (1299 m). Ze Skiareálu Sv. Petr ve Špindlerově Mlýně 
je nejlépe se nechat vyvézt lanovkou na Pláň do nadmořské výšky 
tisíc metrů a pokračovat po červeně značené magistrále kolem bou-
dy Na Pláni a Klínových bud k bufetu Na Rozcestí ve výšce 1348 
metrů. Dále můžete pokračovat na l363 metrů vysokou Liščí horu, 
odkud je jedinečný pohled na Sněžku a svažitou polskou stranu 
Krkonoš. Tento krátký usek z důvodu ochrany přírody není stro-
jově upravován. Pravidelně udržovaná trasa pokračuje při odbočce 

“Krkonoše – lyžařský běžecký ráj” 
Ideální sněhové a klimatické podmínky…
                                 … jen vyrazit na běžky 

Krkonoše jsou v současné době protkány sítí pravidelně upravova-
ných běžeckých lyžařských tras (550 km upravovaných běžeckých 
stop). Však také “Krkonoše – lyžařský běžecký ráj” se svojí de-
vadesátikilometrovou páteřní “Krkonošskou lyžařskou cestou”, je 
evropským unikátem a snese příměr k legendární Union Pacifik, spo-
jující oceány oblévaný americký kontinent. Ovšem s tím rozdílem, 
že místo železnice, která přinesla jiný rozměr do života Divokého 
západu, Krkonošská lyžařská magistrála, vzniklá začátkem třetího 
tisíciletí na území Krkonošského národního parku, je základem 
příští (ale už i dnešní) organizované turistiky. Bílé stopy i letos, 
za soustavné péče dvou desítek provozovatelů, slouží tisícům lidí, 
kteří si oblíbili běžecký sport. Projekt Svazku krkonošských měst a 
obcí byl v české části Krkonoš zahájen v roce 2000. V minulé zimní 
sezóně trasy využilo kolem jednoho milionu z celkových 3 milionů 
návštěvníků zimních Krkonoš. Cílem i v evropském měřítku výji-
mečného projektu “pavučiny” pravidelně upravovaných lyžařských 
tras, je nabídnout veřejnosti zdravou, příjemnou lyžařskou turistiku 
a běh na lyžích, zajistit  bezpečnost pohybu po horách, usměrňovat 
návštěvnost hřebenových partií a chránit okolní vzácnou krkonoš-
skou přírodu. 

Po Krkonošské “magistrále” 
projedete kolem většiny nejimpozantnějších míst nejvyšších čes-
kých hor. 
Páteřní devadesátikilometrovou Krkonošskou lyžařskou cestu lze 
rozdělit do několika etap. 
Červeně značená stopa, začínající u harrachovského autobusového 
nádraží, zprvu zvolna stoupá údolím říčky Mumlavy k sedm kilo-
metrů vzdálené Krakonošově snídani, křižovatce cest při soutoku 
Malé a Velké Mumlavy, ve výšce 1000 metrů nad mořem.
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35. Zimní přechod 
Staropackých hor

V roce 1970 Klub českých turistů v Nové Pace poprvé uspořádal 
přejezd Staropackých hor na lyžích. Trasa vedla z Nové Paky 
po polích na konec Vrchoviny a k Vidochovu. Po výstupu na 
Kozinec následoval přejezd na Levín. Cesta byla zakončena 
přejezdem Staropacké hory a sjezdem ke kinu ve Staré Pace.
Když není dostatek sněhu, je akce upravena pro turistiku. Také 
letos po srazu a občerstvení v restauraci v Levínské Olešnici ná-
sledoval pochod zimní krajinou po trasách, které si turisté sami 
zvolili. Na letošní 35. ročník této zimní akce přišlo v sobotu 15. 
ledna 110 turistů. Někteří přijeli nabo přišli ze vzdálenějších 
míst (Lomnice nad P., Dvůr Králové, Jaroměř).
Mírně zasněžená bílá krajina s kontrasty tmavých lesů, modré 
nebe a celodenní sluneční svit vytvořiliy turistům krásnou 
scenérii.

Jiří Rettr

směrem ke Dvorské boudě na Zadních Rennerovkách a po sjezdu 
na cestě vedoucí po vrstevnici na jižním úbočí Liščí hory směrem 
k Tetřevím boudám. Krkonošská lyžařská cesta vede dál přes 
Hrnčířské Boudy, Lučiny a Javorské Boudy do Pece pod Sněžkou. 
Další kilometry začínají v Peci pod Sněžkou při silnici směrem k 
lanovce na Sněžku. Červeně značená cesta pokračuje přes velko-
úpské Zadní, Střední a Přední Výsluní zhruba pětikilometrovým 
stoupáním k boudě Jana. Cesta se svažuje do Spáleného Mlýna, 
následuje čtyřkilometrový kopec do osady Malá Úpa. Magist-
rála se točí doprava a po červené značce rovinou přes Cestník, 
posléze z kopce kolem Lysečinské boudy do šest kilometrů 
vzdálených Horních Albeřic, kde příjemný sjezd střídá pětikilo-
metrový výstup na Rýchorskou boudu v nadmořské výšce 1022 
metry. Pokud si budete chtít své běžkařské putování prodloužit, 
můžete pokračovat přes Krausovy boudy do Horního Maršova. 

Delší a náročnější alternativou je vydat se z Pražské boudy dolů do 
Pece pod Sněžkou a přes Janovy boudy a Spálený Mlýn do Horní 
Malé Úpy. Krkonošská lyžařská cesta končí v Žacléři, kam můžete 
sjet z Rýchor. 
Možnost nastoupit na trasu máte i v Rokytnici nad Jizerou. Toto 
zimní středisko nabízí moderní lanovku na Lysou horu, která vyveze 
turisty do výšky 1312 metrů nad mořem, avšak úpravu tratí z důvodu 
ochrany přírody lze zajistit pouze v případě vysoké sněhové pokrýv-
ky. Z vrcholu je za dobré viditelnosti nádherný výhled. 
Vhodným nástupním východiskem Krkonošské lyžařské cesty je i 
Benecko. Značené a upravované tratě vedou z Benecka na Horní 
Mísečky, kde se cesta připojí k dálkové lyžařské trati. 

Značení 
Po celé Krkonošské lyžařské cestě se budete setkávat s nezaměni-
telnými červeno-bílými kosočtverci s nápisem Krkonošská cesta a 
symbolem běžkaře. Tratě jsou udržovány sněžným strojem třikrát až 
čtyřikrát týdně podle povětrnostních a sněhových podmínek. Krko-
nošská lyžařská cesta je označena - červeně, běžecké závodní tratě 
- modře, běžecké turistické trasy - zeleně. V horských střediscích 
je pro snazší orientaci instalováno třicet velkoplošných panorama-
tických map. Podrobnou mapku celé “magistrály“ se všemi vyzna-
čenými trasami získáte v informačních střediscích. Šťastnou cestu! 

Skibus pro běžkaře
V souvislosti s “Krkonošským lyžařským běžeckým rájem”, byla 
v pracovní marketingové skupině Svazku obcí Krkonoše poprvé 
diskutována otázka autobusového spojení, speciálně určeného běžka-
řům, kteří se vydají například z východu na západ Krkonoš. V zimě 
pak nemají žádnou příležitost se veřejnou hromadnou dopravou vrátit 
zpět do míst svého ubytování. Právě jim by byl v příští zimní sezóně 
určen speciální skibus, který má jezdit zhruba dvakrát v týdnu. 

Lyžování ve Staré Pace
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