
1/2006

Začátek roku 2006
Opo�děně, ale přece. S ohledem na 
termín vydání leto�ního prvního čís-
la Podhoranu přicházím s pozdním, 
ale o to upřímněj�ím přáním pevné-
ho zdraví, spokojenosti a osobních 
úspěchů v�em spoluobčanům v roce 
2006.
Leto�ní rok začal pravidelnými a vy-
datnými sněhovými nadílkami a velmi 
nízkými teplotami. Likvidace a zmírňo-
vání následků tohoto �způsobu zimy� 
si vy�ádaly hluboký zásah do obecního 
rozpočtu. Náklady na protahování, po-
syp ulic a chodníků, odklízení sněhu na 
autobusových zastávkách a u kontejnerů 
dosáhly částky: 150 000,-Kč za protah,
25 000,-Kč na mzdy a 20 000,-Kč za 
posyp. Celkem 195 000,-Kč.
V souladu s plánem činností OÚ byly 
objednány nové dopravní reflexní značky 
� jak ukládá zákon � na jejich výměnu na 
v�ech místních komunikacích. Dále jsou 

objednána nová okna, jejich� výměna v č. 
p. 184 začne 27. února 2006.
Je objednán projekt na instalaci odrazo-
vých zrcadel v Ústí. Ko�e na psí exkre-
menty čekají pouze na dobu, a� roztaje 

SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

sníh, aby mohly být rozmístěny.

Zastupitelstvo se se�lo na 20. veřejném 
zasedání 9. února a schválilo novou zřizo-
vací listinu M�, plán činnosti OÚ na rok 
2006 a mnoho organizačních zále�itostí.
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Zpráva o činnosti OÚ Stará Paka za rok 2005
Plán činnosti OÚ pro rok 2005 byl hlavním vodítkem pro ná-
plň práce zastupitelstva a vedení obce. Vzhledem ke značným 
finančním závazkům obce /plynofikace Ústí 1 400 000,- Kč a 
vodovodní přípojky � vodovod Brdo 368 000,- Kč/ plynoucím 
z realizace investic v roce 2004 byl předpoklad, �e v roce 2005 
budou investice oproti minulosti omezené. Díky dotacím z 
krajského úřadu Královéhradeckého kraje a ČMFS se tento 
předpoklad nenaplnil. 
Byl dokončen víceúčelový sportovní areál �Sokolák� /krom 
dětského koutku/, oprava chodníku podél silnice č. II/284 byla 
realizována ve vět�ím ne� původně zamý�leném rozsahu, tj. mezi 
ulicemi A. Mlejnkové a U Splavu. Finanční náklady investované 
na �Sokoláku� včetně dotace KÚ představují částku 4 209 520,- 
Kč, ČMFS uhradil náklady na umělý trávník ve vý�i 752 080,- 
Kč. Oprava chodníku si vy�ádala náklad 1 133 743,- Kč.
Vět�í problém představovala projektová příprava kanalizace v 
ul. U Splavu a J. Bro�e. Problém spočívá v neseriózním přístupu 
projektanta k dodr�ování termínů, ve kterých se zavázal jednot-
livé části projektové dokumentace dodat. V současnosti existuje 
pravomocné územní rozhodnutí, probíhá řízení k vydání staveb-
ního povolení a je připravována veřejná soutě� na dodavatele 
stavby a �ádost o dotaci.
Rekonstrukce dětského hři�tě byla díky dotaci získané v rámci 
Lázeňského mikroregionu /40 000,- Kč/ provedena v daleko 
vět�ím rozsahu /o 50 %/, ne� bylo původně počítáno. Celkový 
náklad činil 154 000,- Kč.
Pátý bod plánu činnosti OÚ v r. 2005 � údr�ba obce + veřejná 
zeleň � byl téměř beze zbytku splněn. Jediným nesplněným 
úkolem zde je zřízení vodoměrné �achty v Krsmoli. 
Bývalá knihovna v budově OÚ byla přeměněna na dobře zaří-
zenou účtárnu. 
Most na fotbalovém hři�ti byl opraven, stejně jako byla zřízena 
plocha a opravena část cesty u hřbitova v Ústí.
V�ech �est hřbitovů, které jsou ve správě obce Staré Paky, bylo 
pravidelně o�etřováno.
Veřejná zeleň i přes stále stoupající po�adavky na rozsah údr�by 
byla takté� soustavně udr�ována. 
V�echny tyto činnosti spolu s mno�stvím drobněj�ích oprav 
zaji�ťovala pracovní četa OÚ. Mezi tyto drobněj�í akce patří 
např. vyči�tění příkopů u místních komunikací v Ústí a ve Staré 
Pace, zřízení stanovi�tě pro kontejnery u Sokoláku, osazení 
dopravního značení na Brdě a opravy zábradlí u dvou mostů, 
roz�íření místního osvětlení v Ro�kopově, vyči�tění trativodu 
na Brdě, oprava plotu v ul. Hartlově, průbě�né opravy a údr�ba 
veřejného osvětlení ulic aj.
Přijetím pracovní síly /na částečný pracovní úvazek/ na odbor 
výstavby se zlep�ila činnost tohoto úřadu. Ubylo stí�ností na 
dlouhé lhůty vyřizování �ádostí o stavební povolení, kolaudace 
apod. V leto�ním roce odbor výstavby přijal 166 různých podá-
ní. Z toho například 28 stavebních povolení, 26 kolaudačních 
rozhodnutí, 38 ohlá�ení drobné stavby, 48 písemných vyjádření 
a stanovisek.
Nejvy��í orgán obce, tj. zastupitelstvo, se se�lo na �esti veřej-
ných zasedáních a osmi pracovních poradách, aby ře�ilo v�echny 
zále�itosti nutné k realizaci plánu činnosti a pokud mo�no i k 
zdárnému chodu �ivota obce. Starosta a místostarostka plnili 
úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o obcích ve 
vztahu k obci, příspěvkovým organizacím /M� a Z�/, nadřízeným 
orgánům /KÚ/ a společenským organizacím /SDH, TJ apod./.
V�echny tři výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor finanční, 
kontrolní a sociálně kulturní, stejně jako komise k projednávání 
přestupků, se scházely dle svých plánů činností a vzniklých 
potřeb.
Nutnou a stále náročněj�í administrativní činnost � evidence 
obyvatel, poplatky za odpad, poplatky ze psů, mzdové účet-
nictví, fakturace, evidence obecního majetku, finanční vztahy k 
příspěvkovým organizacím apod. zaji�ťují pí. Kluzová, pí. �ul-

cová a pí. Bilová. Věřím, �e kvalitu jejich práce potvrdí přezkum 
hospodaření provedený krajským úřadem.

Eduard Hradecký - starosta

CENÍK SLU�EB OBCE STARÁ PAKA
Platnost: od 1. 1. 2006
Datum vydání: 1. 1. 2006

1/ Ceník za výlep plakátů: čtrnáctidenní výlep 1 ks

A4 5,-Kč

A3 10,-Kč

A2 15,-Kč

A1 20,-Kč

2/ Mimořádné vyhlá�ení rozhlasem : 10,- Kč za relaci

3/ Kopírování: za 1 ks

jednostranně
A4 2,- Kč

A3 4,- Kč

oboustranně
A4 2,50 Kč

A3 4,50 Kč

4/ Zapůjčení výsuvného �ebříku: 150,-Kč za 1 den

5/ Zapůjčení le�ení:
    za 10 m2 pohledové plochy za 3,-Kč za 1 den,
    1 ks podlá�ky za 1,-Kč za 1 den

6/ Práce zemním strojem: 125,- Kč za 1/4 hodiny

7/ Doprava bagr S5 za 1 km:  20,-Kč
    Prostoje, nakládka, vykládka za 1/4 hodiny: 20,-Kč

8/ Zapůjčení kalového čerpadla: 50,-Kč za 1 den

9/ Zapůjčení místností:

pro politické strany, 
spolky a organizace 
na akci a 1 den

pečovatelské 
středisko: 50,-Kč

stará �kola: 50,-Kč

ke komerčním
účelům
na akci a 1 den:

pečovatelské 
středisko: 500,-Kč

stará �kola: 500,-Kč

INTERNET V OBCI ZDARMA?
V poslední době se v obci �íří fáma, �e občané mohli mít 
internet zdarma, ale �e obec tuto mo�nost nevyu�ila.
K bezdrátovému přenosu dat je zapotřebí sítě přenosových 
bodů. V Nové Pace tuto síť zajistí městem vybraná a zaplacená 
firma /s přispěním peněz z EU/. Občané si přijímací stanice 
a odběr dat budou hradit ze svého. V na�í obci tuto síť vybu-
dovaly dvě firmy vlastním nákladem a ka�dý, kdo má zájem 
o připojení, si po dohodě s některou z nich zakoupí přijímač 
a následně odběr dat. Jedná se o tyto firmy:
Universal Office s. r. o., Komenského 398, Nová Paka
Goldware s. r. o., Komenského 307, Nová Paka
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USNESENÍ 
Z 20. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE, KONANÉHO

9. 2. 2006 V ZASEDACÍ SÍNI OBECNÍHO ÚŘADU STARÁ PAKA

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1/ Kontrolu usnesení z 19. veřejného zasedání zastupitelstva 
obce. 
2/ Informaci pana starosty o stavu zimní údr�by na komunikacích 
v Karlově, Ro�kopově, Ústí u Staré Paky.
3/ Informaci p. starosty o situaci v klubovně pro veřejnost v 
Ústí u Staré Paky a návrhu změny nájemce, případně odprodeje 
klubovny.
4/ Připomínku pana Ing. Rohra o stavu některých chodníků ve 
Staré Pace a povinnosti majitelů nemovitostí u příslu�ných ko-
munikací sníh odklízet.
5/ Připomínku pana Konopáče o kanalizaci v ulici U Splavu a o 
stavu řeči�tě Rokytky.
6/ Připomínku pana Fejfara o stavu komunikací v Ústí u Staré 
Paky.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1/ Program 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará 
Paka.
2/ Ověřovatele zápisu p. J. Dlabolu.
3/ Návrhovou komisi ve slo�ení p. L. Frýba a I. Hyky�ová.
4/ Rozpočtové opatření č. 7 dle přílohy zápisu.

Zodpovídá: hlavní účetní, starosta - Termín: neprodleně
5/ Plán činnosti obecního úřadu Stará Paka na rok 2006
    viz příloha.

Zodpovídá: starosta - Termín: průbě�ně
6/ Prodej pozemku p. č. 446/1 v k. ú. Brdo a koupi věci
    movité /multicar/.

Zodpovídá: starosta - Termín: do 30. 6. 2006
7/ Pronájem poz. parc. stav. č. 447 v k.ú. Stará Paka a
    klubovny ev. č. 62 ve Staré Pace.

Zodpovídá: starosta - Termín: do 28. 2. 2006
8/ Zřizovací listinu Mateřská �kola, Stará Paka s
    účinností od 1. 3. 2006.

Zodpovídá: starosta - Termín: neprodleně

9/ Dotace společenským organizacím:

Jezdecké a kynologické sdru�ení 20 000,- Kč

Včelaři 5 000,- Kč

Občanské sdru�ení �ivot bez bariér 10 000,- Kč

Dobrovolní hasiči Ro�kopov 12 000,- Kč

TJ Sokol Stará Paka 100 000,- Kč

TJ Sokol Ro�kopov 15 000,- Kč

Společenství zdravotně posti�ených 10 000,- Kč

Dům dětí a mláde�e Stono�ka 1 600,- Kč

Zodpovídá: hlavní účetní, starosta - Termín: do 30. 4. 2006

10/ Doplnění zadání změn č. 2 územního plánu obce
      Stará Paka viz příloha.

Zodpovídá: vedoucí SÚ - Termín: do 28. 2. 2006
11/ Provozní řád víceúčelového sportovního hři�tě
      �Sokolák� viz příloha.

Zodpovídá: starosta - Termín: průbě�ně
12/ Usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva
      obce.
Zastupitelstvo obce pověřuje:
1/ Starostu a místostarostku jednáním s Velvetou a. s. o
    bezúplatném převodu čerpací stanice nále�ející
    Velvetě a. s. do majetku obce Stará Paka. 
Zodpovídá: starosta, místostarostka - Termín: do 28. 2. 2006

Zastupitelstvo obce neschvaluje:
1/ Koupi parku nále�ejícího Velvetě a. s.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce.

Výuka, výcvik a �kolení řidičů v�ech skupin

Přezku�ování řidičů nákladní a autobusové přepravy
(C, D + E, maják, taxi)

Telefon:
493 798 777
775 070 233

Učebny: Nová Paka, Komenského 313 (po�ta)
  Stará Paka, Revoluční 7
  Lázně Bělohrad, �kolící středisko ČSAD - Semily

Skupiny:
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ

Obecně závazná vyhlá�ka č. 4/2005
O poplatku za provoz systému shroma�ďování, sběru, přepravy, třídění, vyu�ívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo obce Stará Paka se na svém zasedání dne 1. 9. 2005 usneslo vydat na základě §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 o míst-
ních poplatcích, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a v souladu s  § 10 písm. d)  zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění zák. č. 313/2002 Sb., a § 84 odst. 2 písm i) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlá�ku:

Článek 1
Úvodní ustanovení

Správu poplatku vykonává Obecní úřad Stará Paka (dále jen �správce poplatku�) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle 
zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozděj�ích předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 
ve znění pozděj�ích předpisů, nestanoví jinak.

Článek 2
Poplatník

(1) Poplatníkem je ka�dá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Za domácnost mů�e být poplatek odveden společným zá-
stupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny obci oznámit jména a data narození 
osob, za které poplatek odvádějí. 

(2) Poplatníkem je také ka�dá fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slou�ící k individuální rekreaci, ve které 
není hlá�ena k trvalému pobytu �ádná osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně 
a nerozdílně, a to ve vý�i odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

Článek 3
Sazba a splatnost poplatku

(1) První část poplatku podle § 10b odstavec (3) písmeno a) zákona: Je stanovena ve vý�i 200,- Kč.
(2) Druhá část poplatku podle § 10b odstavec (3) písmeno b) je stanovena na základě skutečných nákladů na svoz netříděného 
komunálního odpadu v předchozím roce.
Skutečné náklady obce v roce 2004:

směsný komunální odpad 1 306 725,- Kč

velkoobjemový odpad 115 355,- Kč

Celkem 1 422 080,-Kč

Očekávaný počet poplatníků:

trvale �ijících obyvatel 2016

neobydlených staveb indiv. rekreace 250

Celkem 2 266

Druhá část poplatku  by měla činit 1 422 080 : 2 266 = 627,57Kč. Z této částky poplatník zaplatí 250,-Kč. Zbývající částka 177,57Kč 
bude hrazena z rozpočtu obce.
(3) Celková roční sazba poplatku tedy činí 450,- Kč na osobu (37,50Kč na osobu za měsíc).
(4) Poplatník, který platí poplatek sám nebo za dvě osoby, zaplatí poplatek jednorázově do 15. 3. daného roku. Platby poplatků za 
celý rodinný dům či domácnost prostřednictvím společného zástupce domácnosti, prostřednictvím vlastníka či správce bytového 
domu je povinen zaplatit poplatek za daný rok ve dvou shodných splátkách, a to první splátku ve vý�i poloviny poplatku do 15. 3. 
daného roku, druhou splátku do 15. 9. daného roku. 
Vznikne-li poplatníkovi změna poplatkové povinnosti v průběhu roku (narození, úmrtí, změna trvalého pobytu nebo změna vlast-
nictví stavby, která je určena nebo slou�í k individuální rekreaci), je poplatník povinen uhradit poplatek poměrnou částkou, která 
odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslu�ném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu 
kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
(5) Poplatek lze zaplatit:
a) bankovním převodem na č. ú. 1160437329/0800 pod přiděleným variabilním symbolem 1337
b) slo�enkou typu A-V směrovanou na účet pod přiděleným VS 1337
c) hotově v pokladně OÚ Stará Paka
(6) Poplatek lze vrátit:
Na základě změny a ohlá�ení ohla�ovací povinnosti lze vrátit přeplatek z poplatku kdykoliv v bě�ném roce.

Článek 4
Ohla�ovací povinnost

(1) Poplatník je povinen podat na OÚ Stará Paka písemné přiznání k poplatku do 15 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.
(2) V tomto přiznání je poplatník povinen uvést jméno, adresu trvalého bydli�tě. Pokud bude poplatek odváděn prostřednictvím 
zástupce nebo vlastníka domu nebo správce domu, lze jeho prostřednictvím podat té� písemné přiznání. Pokud je osoba poplatní-
kem podle článku 2 odstavce (2), pak uvede také parcelní číslo rekreační nemovitosti a její evidenční nebo popisné číslo (bylo-li 
přiděleno).
(3) Změny ve skutečnostech rozhodných pro vý�i poplatku nebo zánik poplatkové povinnosti je poplatník povinen písemně oznámit 
OÚ Stará Paka nejdéle do 15 dnů od této skutečnosti.                                                                                 Pokračování na straně 5
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ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - pokračování
Článek 5 

Úlevy a osvobození
(1) Poplatníkům, kteří se z důvodu studia  nezdr�ují v místě bydli�tě a proká�í se v daném roce potvrzením o studiu a ubytování na 
internátě či koleji, se poplatek sni�uje na polovinu.
(2) Poplatníci, kteří dlouhodobě �ijí v cizině, nebo jsou dlouhodobě umístěni v sociálním zařízení, ve výkonu vazby a předlo�í 
čestné prohlá�ení (doklad o umístění v zařízení), dále osoby, které mají v obci trvalý pobyt, av�ak dlouhodobě (po celý rok) se v 
obci nezdr�ují, budou od poplatku osvobozeni zcela na základě poznatků obecního úřadu.
(3) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci dle čl. 2 odst. 2 této vyhlá�ky (chalupáři) mající  trvalý pobyt v obci Stará Paka. Dále 
pak poplatník, který dolo�í čestným prohlá�ením, �e rekreační objekt neslou�í k rekreaci.
(4) Od poplatku jsou osvobozeni poplatníci z čp. 130 v Zápřičnici z důvodu, �e k čp. nevede �ádná komunikace a obyvatelé nemohou 
nosit ze zdravotních důvodů pytle cca 1 km k hlavní komunikaci.

Článek 6
Závěrečná ustanovení

(1) Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné vý�i, vyměří správce poplatku platebním výměrem a mů�e zvý�it včas ne-
zaplacený poplatek a� na trojnásobek. Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhlá�kou povinnost nepeně�ité povahy, mů�e správce poplatku ulo�it pokutu podle 
ust. §37 zák. č. 337/1992 Sb., o správě daní a ve znění pozděj�ích předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost určenou touto obecně závaznou vyhlá�kou, lze dlu�ný poplatek vyměřit do 
tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zák. 337/1992 
Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozděj�ích předpisů.
(4) Kontrolu plnění povinností ulo�ených touto vyhlá�kou provádějí pověření pracovníci Obecního úřadu Stará Paka a finančního 
výboru Obecního úřadu Stará Paka.
(5) Tato vyhlá�ka ru�í účinnost vyhlá�ky č. 1/2003 ze dne 30. 1. 2003 a 4/2003 ze dne 22. 5. 2003, kterou se měnila a doplňovala 
vyhl. Č. 1/2003 o poplatku za provoz systému shroma�ďování, sběru, přepravy třídění a odstraňování komunálních odpadů.
(6) Tato vyhlá�ka nabývá účinnost dnem 1. 1. 2006.

HLÍDEJTE SI SVÉHO PSA
V na�í obci se opět vyskytují případy, kdy po ulici volně běhají 
psi. Ač jsou to mo�ná psi přátel�tí, nikdo nikdy nemů�e zaručit, 
�e i kamarádský pes nenapadne dítě, dospělého nebo dal�ího 
psa, který jde se svým páníčkem na vodítku na procházku. Ka�dý 
není milovníkem psů, někdo má z cizích psů strach i třeba po 
předchozím �patném zá�itku.
Proto bych ráda v�em chovatelům připomněla vyhlá�ku, která 
volný pohyb psů vymezuje:

Zastupitelstvo obce Stará Paka vydalo dne 27. 3. 2003 tuto 
obecně závaznou vyhlá�ku:

Čl. 1.
Volné pobíhání psů, není-li dále stanoveno jinak, se na veřejných 
prostranstvích zakazuje. (Veřejným prostranstvím jsou v�echna 
náměstí, ulice, tr�i�tě, chodníky, veřejná zeleň, parky a dal�í 
prostory přístupné ka�dému bez omezení, tedy slou�ící obecnému 
u�ívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.)

Čl. 2.
Majitelé nemovitostí, kde jsou chováni psi, jsou povinni zabez-
pečit tyto budovy a pozemky tak, aby bylo účinně bráněno tam 
chovaným psům tyto nemovitosti opustit.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
A STAV VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA STAROPACKU

Bezpečnostní situace v obci Stará Paka se jeví jako klidná. Za 
loňský rok bylo evidováno 24 trestných činů a 19 přestupků. 
Problémové jsou rekreační lokality. Zde dochází k častým 
vloupáním, přesto�e Policie ČR zde často provádí preventivní 
kontroly i ve spolupráci s policejními psovody z Okresního 
ředitelství PČR Jičín. Z hlediska kriminální statistiky do�lo 
k mírnému nárůstu celkového počtu trestných činů, ale 
zároveň do�lo ke zvý�ení procenta objasněnosti. Tak jako v 
minulých letech převa�uje majetková trestná činnost obecného 
charakteru (kráde�e prosté, kráde�e vloupáním do nemovitých 
objektů i motorových vozidel, kráde�e motorových vozidel).
Byl zaevidován 291 přestupek v přestupkovém řízení a v 
blokovém řízení bylo vyřízeno 485 přestupků, převá�ně v 
dopravě. Zvý�enou pozornost věnujeme kontrolám řidičů z 
hlediska po�itého alkoholu. Tyto případy nebyly ře�eny v 
blokovém řízení, ale oznámeny do správního řízení, kde je 
mo�nost přísněj�ího postihu.
Stav veřejného pořádku v obci Stará Paka lze pova�ovat za 
přijatelný.

kpt. Bc. Jan �ťastný, vedoucí oddělení OO PČR Nová Paka

Čl. 3.
Osoba mající psa na veřejném prostranství je povinna míti jej na 
vodítku a s ohledem na okolnosti a povahu psa jej také zajistit 
pevným náhubkem. Zajistit čistotu na veřejném prostranství 
odstraněním exkrementů svého psa.

Čl. 4.
Pustit psa z vodítka lze jen za předpokladu, �e je spolehlivě 
ovládán povely a je opatřen náhubkem.

Čl. 5.
Poru�ení této vyhlá�ky bude stíháno podle platných předpisů.

Ka�dý z nás majitelů a milovníků psů musí pochopit, �e na�e 
svoboda končí tam, kde začíná svoboda dal�ího člověka. Cho-
vejme se proto k ostatním ohleduplně a nestresujme spoluobčany 
volně pobíhajícími psy.
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�KOLA

Ka�doročně ji� po 
2000 let se obnovuje 
návrat nejkrásněj�ích 
svátků � Vánoc, které 
připomínají lidstvu 
zrození lásky, radosti 
a pokoje. V českých 
zemích se tato tradice 
v�dy snoubila s poezií 
a Vánoce zapadaly do 
�ivota jako dny plné 
lyrického kouzla, něhy 
a jímavosti. Odedávna 
bývaly krá�leny 
lidovými zvyky i vřelou 
účastí umění.

Předvánoční vystoupení

Těmito slovy �áci na�í �koly přivítali veřejnost na tradičním 
předvánočním vystoupení. Tentokrát se jako účinkující 
předvedla téměř polovina dětí a ze �irokého repertoáru s 
adventní, vánoční i zimní tématikou si jistě vybral ka�dý z 
náv�těvníků.
První vystoupení se konalo ve staropacké tělocvičně ve středu 
14. prosince a 16. prosince jsme s na�ím programem vyjeli 
potě�it rodiče a známé na�ich ole�nických �áků. (Prvňáčci 
navíc se svým pásmem zimních písní a říkanek i vánočních 
koled vystupovali pro star�í občany na Brdě a ve Staré Pace.)
Celý večer zahájili prvňáčci, kteří nacvičili vystoupení se 
svou paní učitelkou Janou Barto�ovou. Svými písněmi a 
básničkami vytvořili tu správnou zimní atmosféru. Nejmen�í 
�koláčky vystřídaly dívky z komorního sboru 2. stupně, které 
si nacvičily pásmo lidových vánočních koled z různých částí 
Čech a Moravy. Děvčata zpívala pod vedením p. uč. Jitky 
Krausové a s varhanním doprovodem p. uč. Lucie Skořepové. 
Staročeské Vánoce plné vánočních zvyků nám přiblí�il 
dramatický krou�ek �áků 7. � 9. třídy pod vedením p. uč. Jany 
Ku�elové. Nejrozsáhlej�í část koncertu patřila sboru �áků 
1. stupně, který vede p. uč. Soňa Stuchlíková. Zpěváčci nás 
naladili písněmi se zimní tématikou a rozloučili se několika 
známými koledami, za jejich� zvuku �ákyně 6. třídy potě�ily 
v�echny přítomné malým voňavým dárečkem.

J. Krausová, S. Stuchlíková

Hurá, jdeme bruslit
Po velmi dobrých zku�enostech z minulých let se začátkem ledna �áci 1. a� 5. 
třídy vydali v rámci tělesné výchovy na zimní stadion v Nové Pace. Někteří na 
bruslích opravdu je�tě nestáli, a tak je čekala velká premiéra. Se zavazováním 
bruslí pomáhaly předev�ím paní učitelky, ale i star�í děti ochotně přispěchaly 
na pomoc těm nejmen�ím. V�ichni byli velmi nedočkaví a na led se hrozně 
tě�ili. Kluci � hokejisté začali okam�itě kři�ovat led, ale některé děti musely 
začít o něco opatrněji. Počáteční jistotou jim byl buď mantinel nebo ruka paní 
učitelky či vychovatelky. Pomocných rukou ale bylo málo, a tak si děti moc-
krát vyzkou�ely, jak je led tvrdý. Nikoho to v�ak neodradilo a znovu a znovu 

se pokou�ely zvládnout základy bruslení. Aby měli v�ichni �áci mo�nost se ve 
svém bruslařském umění zdokonalit, byli podle svých schopností rozděleni 
do několika dru�stev. V průběhu čtyř týdnů se v ka�dém z nich naučili nejen 
udr�ení rovnováhy a prvním krůčkům na ledě, ale i ladněj�ím pohybům, a 
někteří dokonce byli schopni i úctyhodných sportovních výkonů. To v�e samo-
zřejmě pod vedením a bedlivým dohledem paní učitelek a vychovatelek. Ka�dé 
úsilí si ov�em zaslou�í i nějakou odměnu, a tak si děti měly mo�nost trochu 
oddychnout a pobavit se při veselých pohybových hrách či volném bruslení 
na závěr ka�dé lekce.
Celý výcvik byl �áky velice dobře přijat a určitě se budou tě�it na dal�í.

J. Pekárková, M. Fléglová
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Ly�ařský výcvik
Bylo slunečné, ale hodně mrazivé nedělní odpoledne 22. ledna. 
Před �kolou se se�lo osmadvacet účastníků ly�ařského výcviku 
ze �esté a� deváté třídy. V doprovodu svých učitelů vyrazili do 
Rokytnice nad Jizerou. Tento rok bylo ubytování poprvé zaji�těno 
na horské chatě Slunečnice. Velmi příjemné prostředí a ochotný 
personál, to bylo první milé zji�tění při příjezdu na místo. Děti se 
zabydlely v útulných pokojích a v�ichni jsme společně vyrazili 
na procházku po okolí. Dal�ích pět dnů následoval výcvik na 
sjezdových  a bě�eckých ly�ích.
Men�í upravenou sjezdovku jsme měli hned u chaty. Zdatněj�í 
ly�aři vyrazili ke konci týdne do ly�ařského areálu Studenov, 
aby si u�ili ly�ovačku na prud�ím a del�ím svahu. 
Přesto�e na začátku výcviku bylo pro někoho obtí�né sjet ze 
svahu, na konci to zvládli bez problémů v�ichni. Důkazem 

toho je stoprocentní účast při závodech ve slalomu. Vítězství v 
bě�eckém �tafetovém závodě si také zaslou�ili v�ichni, proto�e 
jeli �jako o �ivot�. 
Po celou dobu pobytu nás provázelo slunečné počasí, ale trochu 
nás trápil mráz. Je�tě�e jsme se v�dy vraceli do teplíčka. Volný 
čas jsme vět�inou trávili společně, hráli jsme různé hry nebo 
zpívali s kytarou. A hlad, ten jsme tedy opravdu neměli. Práci 
kuchaře jsem na závěr ocenili velkým potleskem.
Z na�eho vypravování je zřejmé, �e se vět�ině ly�ařů domů moc 
nechtělo. Věříme, �e na tento týden budou rádi vzpomínat a za 
rok s na�ím pozdravem �Münskol dinskol alavatra glikrskol! 
Skol, skol, skol!� na svahu opět na shledanou.

J. Jírová, L. Skořepová

Na�e sjezdovka

Zpáteční cesta u� není tak veselá...

Rokytnice n. Jizerou - dál musíme pě�ky

To je počasíčko!

Zápis do první třídy
Pátek 27. ledna 2006 byl dnem, kdy paní učitelky z prvního stup-
ně Masarykovy základní �koly ve Staré Pace uvítaly při zápisu 
budoucí prvňáčky v doprovodu rodičů. K zápisu se dostavilo 
dvacet dětí, �estnáct ze Staré Paky a místních částí a čtyři z Le-
vínské Ole�nice. V�ichni zapsaní před�koláci, kromě jednoho, 
nav�těvují přípravné oddělení mateřské �koly, ne v�ichni jsou 
v�ak pro �kolu dostatečně zralí. Jako v minulých letech, tak i letos 
se u dětí projevila řada logopedických vad, které pokud nejsou 
napravovány, působí dětem později mnoho problémů.
Při zji�ťování �kolní zralosti děti plnily praktické i teoretické 
úkoly s přihlédnutím k individuálním schopnostem. Některé s 

ostychem, jiné sebejistě zarecitovaly básničku nebo zazpívaly 
písničku, vyprávěly o své rodině a zálibách. Děti s chutí počítaly 
do deseti, poznávaly barvy, geometrické tvary, kreslily postavu 
a dokončovaly uvolňovací cvik. V praktické části ukázaly, jak 
je kdo �ikovný, kdo umí hezky kotoul vpřed, zavázat si tkaničku 
a zapnout knoflíky na svetru, ko�ili nebo u kalhot.
Jako odměnu za svůj výkon dostali budoucí prvňáčci malovaný 
hrníček se svým jménem (byla to práce star�ích �áků), pastelky, 
omalovánky a upomínkový list v obrázkových deskách. 
Přejeme budoucím prvňáčkům bezstarostné dny a� do 1. září 
a po prázdninách úspě�né zvládání �kolních povinností.

J. Barto�ová, Z. Vrátilová
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KNIHOVNA
Ka�dý rok v lednu vět�ina institucí bilancuje, co se událo v mi-
nulém roce. Stejně i v knihovnách probíhá pravidelná statistická 
retrospektiva. Přijměte tedy trochu čísel, abyste měli představu, 
co se v knihovně ve Staré Pace děje.
V roce 2005 byly zakoupeny 204 nové knihy, tak�e současný 
stav činí 7865 knih (do celkového počtu knih se nezapočítávají 
knihy bro�ované). K dispozici jsou také nová CD s výukovými 
programy, naučnými texty i hrami (24 ks).
V roce 2005 se do knihovny zaregistrovalo (zaplatilo poplatek) 
257 čtenářů, z toho 100 dětí.
Náv�těvníků, tedy těch, kteří v knihovně hledali jakoukoli infor-
maci nebo výpůjčku, při�lo 3655. Celkem si čtenáři vypůjčili
15 931 knihu, časopis i CD. Nejvíce byla �ádána beletrie, co� jsou 
hlavně romány a detektivky, těch bylo půjčeno skoro 7 tisíc. Vel-
ký zájem byl také o literaturu naučnou (�ivotopisy, domácnost, 
zvířata, rostlinstvo, literatura faktu�), té se vypůjčilo 3,5 tisíce. 
Děti si z naučné literatury vět�inou vybírají knihy o historii, o 
zvířátkách, zajímají je také vzájemné vztahy děvčat a kluků, chtějí 
poznat vlastní tělo. Z beletrie děti a mláde� čtou dívčí románky, 
dětské detektivky, no a samozřejmě i v na�í knihovně působí 

fenomén Harryho Pottera, Eragona a teď nově knihy Letopisy 
Narnie, tedy svět fantazie.

Knihovna slou�í nejen k uspokojování potřeb milovníků čtení, 
ale také se zde mů�ete dopátrat odpovědí na v�eobecné otázky. 
Např. chcete někam vycestovat a nevíte, kdy vám jede autobus či 
vlak? Přijďte do knihovny, na internetu najdeme nejlep�í spojení 
a odjezdy vám i vytisknu. Hledáte zaměstnání? Internet Vám 
předestře mno�ství nabízených míst na různých www stránkách. 
Chcete zjistit telefonní číslo nějaké instituce, případně celou adre-
su? I s tím si určitě poradíme. Stejně tak se dostaneme na stránky 
jednotlivých ministerstev i ostatních institucí po celém světě, v 
cizině ale potřebujeme základní znalosti jazyka. 

V knihovně si také mů�ete na počítači napsat svůj �ivotopis, dopis 
institucím nebo zde mů�ete na pokračování psát třeba román. 
Pokud s počítačem zrovna nekamarádíte, nenechte se odradit. 
Ráda Vám poradím, vysvětlím, uká�u a to v�e pomalu a klidně 
i několikrát, dokud si nebudete jisti, �e to doká�ete. 

knihovnice

NEBOJTE SE INTERNETU
Blí�í se březen a tento měsíc je vyhlá�en jako měsíc internetu. 
Ve v�ech knihovnách probíhají nejrůzněj�í akce na podporu 
pou�ívání internetu. Pokud máte i vy zájem, přijďte do místní 
knihovny, naučíte se zalo�it si a pou�ívat e-mail, uká�i Vám, 
jak se vyhledávají zajímavé stránky a informace, naučím Vás 
posílat e-mailovou gratulaci, vyhledávat obrázky a uká�i Vám 
mnoho dal�ích mo�ností práce s internetem. Pokud jste �star�í 
a pokročilí,� doká�ete sami sobě, ale hlavně mladým, �e je�tě 
nepatříte do starého �eleza.

PÍ�E SE O NÁS
Brněnská firma Apsida s. r. o. vydala publikaci �Cestujeme po 
Čechách�V�e co mů�ete nav�tívit v Královéhradeckém kraji�. 
Publikace obsahuje v�echny základní informace k uvedeným mís-
tům, mapa cyklotras a historických památek jsou samozřejmostí. 
Najdete zde informace a návod, jak si zpříjemnit dovolenou a 
zároveň si přečtete o historii i současnosti měst a obcí i o akcích, 
které zde probíhají.
Publikace stojí 15,-Kč a mů�ete ji zakoupit v knihovně.

.   .   .   .
Dal�í zmínku o Staré Pace, vlastně se jedná o rozsáhlý článek, 
najdeme v měsíčníku VENKOV. Vloni nav�tívil redaktor toho-
to časopisu Starou Paku,  poctivě pro�el vesnicí a prostudoval 
dostupné materiály, také vyzpovídal starostu obce. Vznikl 
článek, který nazval Perla Jičínska v libereckém obklíčení. I 
kdy� ne v�echny informace jsou aktuální /koupali�tě, diskotéky 
v Sokolovně/, toto vyprávění působí jako pěkná pozvánka pro 
turisty a zároveň shrnuje v�e, čím se mů�eme pochlubit.
Pokud budete mít zájem, časopis je k zapůjčení v knihovně.

/red/ 

AKTUALITY

Zápis dětí do M�
V květnu 17. 5. 2006

se uskuteční
zápis dětí do M�.

Rodiče mohou s dětmi přijít
od 12 do 16 hodin

a předlo�í kromě jiných dokladů
i zdravotní a očkovací průkaz dítěte.

Přijďte, tě�íme se na vás!

Milena Ptáčková, ředitelka M�

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
K + M + B � 2006

Hned na počátku ledna � od 2. do 7. � proběhla ji� po čtvrté ve 
Staré Pace Tříkrálová sbírka. Pořádala ji Česká katolická charita 
a v�e zajistila paní Marie Ku�elová. Mnohé z nás nav�tívili zpí-
vající tři králové, ka�dá skupinka měla svůj dospělý doprovod. 
Vyskytly se i případy, kdy chodili fale�ní králové. Pro tento 
případ vězte, �e ka�dý doprovod musí mít kartičku, na které je 
číslo občanského průkazu, pokladničky jsou zapečetěné. U nás 
chodily tři skupinky koledníků:
sestry Věří�ovy, pí. Marie Ku�elová s dětmi Josefem, Hankou 
a Filipem, Petr Mokrej�, Jan Jebavý, pí. Holečková, Kateřina 
Lelková, pí. T. Holečková a Ruth Ku�elová.
V�echny pokladničky byly rozpečetěny na Obecním úřadě ve 
Staré Pace pod dohledem pí. Bilové a pí. Jiráskové. Celkem se 
podařilo vybrat 14 042,50 Kč. Vět�ina z této částky půjde na 
Charitu Studenec, která za ně pořídí mobilní lů�ka pro osoby 
posti�ené katastrofami.

/red/
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V minulém čísle 
Podhoranu jsme 
vás seznámili s 
dětmi, které jsme v 
listopadu přivítali 
do �ivota ve Staré 
Pace. Dnes se je�tě 
k vítání občánků 
vrátíme prostřed-
nictvím fotografií.

Prosinec
Druhou prosincovou sobotu byli pozváni v�ichni členové, rodinní 
příslu�níci a přátelé SDH Ro�kopov ji� na 107. výroční valnou 
hromadu. Úvodem p. Podzimek přivítal členy a hosty, kterými 
byli za OÚ S. Paka starosta p. Hradecký a místostarostka pí. 
Hlostová, za SH ČMS Jičín p. Rail a za SDH Ústí man�elé Ma-
tou�ovi. Před přečtením rozsáhlé zprávy o činnosti sboru v�ichni 
přítomní uctili památku zesnulého nejstar�ího člena p. Josefa 
Krejčího povstáním a chvílí ticha.
Dále starosta hasičů p. Červený přečetl ji� zmíněnou zprávu o čin-
nosti sboru za celý rok 2005, poblahopřál k �ivotním jubileím.
Dal�ím bodem programu bylo sdělení o stavu pokladny, se 
kterým v�echny seznámila pí. Jaklová a pí. Hradecká za revizní 
komisi odsouhlasila a potvrdila. Potom p. Podzimek přečetl ná-
vrh na práci v r. 2006 a otevřel diskuzi. Jako první se přihlásil 
starosta OÚ p. Hradecký. Poděkoval za pozvání a za činnost 
sboru v obci (úklid obce a konané akce). Pan J. Sucharda st. 
poděkoval předev�ím p. Červenému za organizaci jarního úklidu 
a přednesl návrh na společenské vy�ití členů (dvoudenní výlet), 
k němu� se tentokrát za AVZO Ro�kopov připojil p. Hradecký. 
K diskuzi se také připojil p. Rail, který v�echny oslovil za OSH 
Jičín, oznámil vítěze 2. kola po�árního sportu v Jičíně, upozornil 
na kontrolu evidence stavu členů a poděkoval sboru za činnost 
v roce 2005.
Nové členské průkazy: M. Červená, L. Michalíková a P. Samek.
Čestná uznání OS Hasiči: R. Tome�, L. Urban a K. Zuzánek.
Věrnostní medaile 20 let: Z. Hradecká, E. Jaklová, M. Podzimková, 
D. Weiserová a J. Sucharda ml.
Věrnostní medaile 30 let: J. Kadavá

Po předání členských průkazů a ocenění byla promítnuta foto-
grafie členek, které zalo�ily �enské dru�stvo SDH Ro�kopov v r. 
1985. Dále byl schválen plán práce na rok 2006 a návrh usnesení 
� v�e schváleno jednomyslně a promítalo se video (rekord v Roz-
tokách, soutě� v po�árním sportu na Brdě, taktická porada před 
soutě�í a hasičský den). Nakonec následovala společná večeře 
a večer plný zábavy a tance za hudby p. Fejfara.

.   .   .
Mezi vánočními svátky se vydalo 38 příznivců � z toho 5 dětí 
� v chumelenici na tradiční �Silvestrovský vej�lap�. Sraz byl 
28. prosince u kulturáku v Ro�kopově, cíl byl ve �tikovském 
hotelu. Na cestu měl ka�dý v kapse �něco na zahřátí�. Kdy� jsme 
dorazili do hotelu, měli jsme připravena místa k posezení. Ka�dý 
si objednal něco dobrého k jídlu a k pití. Co se týče obsluhy, 
zaslechla jsem názor, �e byl personál hotelu pomalý, ale nejen z 
mého pohledu se zdálo, �e obsluha se činí. Ka�dý si udělal svůj 
vlastní pohled na celou věc.

.   .   .
30. prosinec � tento den byl v místním kulturáčku uspořádán 
turnaj v �ipkách při příle�itosti posledního otevření místní hos-
půdky v roce 2005. Zúčastnilo se 16 hráčů.
A jak turnaj dopadl? 1. místo Pavel Červený, 2. místo Petr To�ovský, 
3. místo Milan Kří�, 4. místo Petr Samek

Je�tě dodatečně připojuji za prosinec a leden poděkování
p. R. Tome�ovi, K. Zuzánkovi a P. Samkovi za úklid po-
lámaných větví okolo cesty od kulturního domu směrem 
k �eleznici a p. Tome�ovi a pí. P. Tome�ové za vyhrnování 
sněhu z cesty pod silnicí.

Andrea Zuzánková

ČTVRTLETÍ V RO�KOPOVĚ
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V�imli jste si, �e ve Staré Pace funguje nově otevřená 
galerie spolu s malým bazárkem? Jedná se o obchůdek, 
kde si v klidu odlo�íte plné ta�ky nákupů, nadýcháte se 
atmosféry starých časů, ale mů�ete zde také zakoupit 
i nejnověj�í obrazy staropacké malířky Pavlíny 
Gardianové. Galerie byla slavnostně otevřena 10. února 
2006 a najdete ji u hlavní silnice, tam, kde dříve bývala 
lékárna.
Do galerie jsem za�la, nakoupila a také jsem vyzpovídala 
majitelku netypického obchůdku.
Pavlíno, co Tě vedlo k tomu, zřídit ve Staré Pace právě takový 
obchůdek?
O zřízení vlastní galerie uva�uji ji� kolem dvaceti let, ale za 
minulého re�imu nebyly tak jednoduché podmínky k zalo�ení 
takové �ivnosti. Byl to pro člověka téměř nerealizovatelný 
nápad. Galeriemi tady byla Díla a jiné státní instituce. 
Mít svoji vlastní galerii byl takový letitý sen, k jeho� realizaci 
jsem se v podstatě dostala a� teď. Ov�em za tu dobu jsem vůbec 
nelenila a pro�la si spletitým vývojem díky praxi a studiu. Také 
setkání s mnoha pro mne významnými a důle�itými lidmi, 
kteří mi pomohli a poradili, pova�uji za osudová a čerpám 
z nich stále. Umění mám ráda a v�dycky jsem měla potřebu 
sebevyjadřování. �ijeme v hektické době a nemáme čas na sebe 
ani na své blízké, nato� na kulturu. Proto si myslím, �e vtěsnat 
kousek krásna a duchovna do stereotypu v�edních dnů je 
potřeba, proto�e nás obohacuje a dává nám prostor k zamy�lení 
a zklidnění. Doufám, �e můj krámek náv�těvníky osloví a 
budou se do něj rádi vracet.
Nabízí� v galerii pouze svoji tvorbu?
K vidění i ke koupi zde jsou díla z mé vlastní tvorby, ale i 
díla jiných, známých i neznámých autorů. Galerie je spojena 
i s malým bazarem, kde si ka�dý vybere dárek různé povahy z 
různých časových období. Jsou tu předměty pro �fajn�mekry�, 
ale i pro ty, kteří hledají dárek �za babku�.
Plánuje�, �e zde třeba proběhne i nějaká výstava, ať u� Tvoje 
nebo některých Tvých kolegů umělců?

Prostory galerie fungují i jako expozice děl, která se tu 
samozřejmě mění. Ov�em�e uva�uji i o uspořádání vlastní 
vernisá�e nebo vernisá�e jiného autora.
Uskutečňování podobných kulturních aktivit v na�í vesničce 
střediskové postrádám a ráda přilo�ím své polínko do ohně.
Které dny mů�eme Tvoji galerii nav�tívit?
Krámek s galerií je otevřen ka�dý den od 9.00 do 17.00 hodin 
a v sobotu do 12.00 hodin, případně kdykoliv na po�ádání po 
telefonické domluvě.
Já vím, �e studuje� restaurátorskou �kolu. Znamená to, �e si 
u Tebe budeme moci nechat opravit třeba rám k milovanému 
obrazu nebo doká�e� opravit truhlu po babičce?
V�dycky jsem ráda, kdy� mohu ji� vyřazenou nebo za�lou věc 
uvést do původního či po�adovaného stavu, je-li to v mých 
silách. Mo�nost vyhození po�kozeného předmětu je v�dycky a� 
na posledním místě.

Nezbývá, ne� Ti popřát úspě�ný start a dlouhý zdárný běh. 
A my, Tví potenciální zákazníci, si určitě ve Tvém obchůdku 
najdeme něco pro radost, třeba jen maličkost, která potě�í 
na�e uhoněné srdce i někdy bolavou du�i

H. Hylmarová
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SPORT 

PŘEHLED ABSOLUTNÍCH VÍTĚZŮ VE SJEZDOVÉM ZÁVODĚ 

��TÍT CHOCHOLKY� MEMORIÁL J. �ORMA

Ročník:
Datum 
závodu:

Jméno vítěze: Startoval za oddíl:

I. 27. 2. 1955 ZIRM Ladislav Spartak Vrchlabí

II. 19. 2. 1956 �TĚPÁNEK Vlad. Spartak Vrchlabí

III. 24. 1. 1960 KYNČL Milo� Sokol Nová Paka

IV. 11. 2. 1962 MO�NA Jaroslav Lokomotiva Trutnov

V. 17. 2. 1963 MA�EK Vladimír Jiskra Tanvald

VI. 2. 2. 1964 MA�EK Vladimír Jiskra Tanvald

VII. 14. 2. 1965 �ORM Jiří st. Sokol Stará Paka

VIII. 25. 2. 1968 ČERMÁK Jan Dukla B. Bystrica

IX. 2. 2. 1969 VOJTĚCH Jaroslav Dukla B. Bystrica

X. 30. 1. 1970 DOSTÁL Jan Slovan �pindl.Mlýn

XI. 30. 1. 1972 HAINI� Jan Sokol Janské Lázně

XII. 3. 3. 1973 RICHTER St. Sokol Nová Paka

XIII. 31. 1. 1976 KŘEPELKA Lub. Jiskra Holice

XIV. 31. 1. 1981 FRÝBOVÁ Gábina Sokol Stará Paka

XV. 20. 2. 1983 BARÁK Milo� Sokol Nová Paka

XVI. 29. 1. 1984 KOUDELKA Petr Jiskra Hořice

XVII. 27. 1. 1985 KOUDELKA Petr Jiskra Hořice

XVIII. 18. 1. 1986 �ORMOVÁ Eva Sokol Stará Paka

XIX. 11. 1. 1987 STRÁNSKÝ Libor Sokol Nová Paka

XX. 13. 3. 1988 �OUREK Milan Sokol Ostroměř

XXI. 29. 1. 2000 KAZDA Jan Sokol Nová Paka

XXII. 19. 1. 2002. �ORM Jiří ml. Sokol Stará Paka

XXIII. 15. 2. 2003 ZAJÍC Daniel Sokol Stará Paka

XXIV. 31. 1. 2004 KAZDA Jan Sokol Nová Paka

XXV. 28. 1. 2006 �ORM Jiří Mgr. Sokol Stará Paka

První a� sedmnáctý ročník tohoto závodu, (s výjimkou ročníku tři-
náctého) byl uspořádán na původní sjezdové trati v západní části 
Staropackých hor, se startem na vrcholku zvaném Chocholka. Odtud 
pochází i název závodu. Od osmnáctého ročníku byl závod přelo�en na 
sjezdovku v �Zimním středisku Staropacká hora�, její� náročnost 
se původní sjezdovce zcela vyrovná. Název závodu byl ale z důvodu 
tradice zachován.

Veřejný závod ve sjezdu

�TÍT CHOCHOLKY- xxv. ročník
MEMORIÁL Jirky �ORMA

Kategorie mu�i
Příjmení Jméno Oddíl: Umístění:

�ORM Jiří LO Stará Paka 1
HORÁČEK David Sklep art N Paka 2
POSPÍ�IL Vladimír LO Stará Paka 3
KAZDA Jan Nová Paka 4
WIESER Jan LO Stará Paka 5
DYTRYCH Dobroslav Nová Paka ly�aři 6
�OUREK Milan Lázně Bělohrad 7
KOVAŘÍK Petr TJ Jívan Bělá 8
DYTRYCH David Cyklo ski �itník NP 9 - 10
KUŘÍK Tomá� LO Stará Paka 9 - 10

Tělovýchovná jednota SOKOL Stará Paka � oddíl ly�ování

Po dvouleté přestávce uspořádal oddíl ly�ování TJ SOKOL 
Stará Paka v sobotu 28. ledna 2006 ve svém zimním středisku 
Staropacká hora tradiční a letos jubilejní XXV. ročník veřejného 
závodu ve sjezdu �tít Chocholky.
Absolutním vítězem závodu se ji� podruhé stal Mgr. Jiří �ORM 
z pořádajícího oddílu. Za vítězství v závodě mu byla propůjčena 
putovní cena - kři�ťálový �tít. Na druhém místě dojel David HO-
RÁČEK � Sklep art Nová Paka a na třetím Vladimír POSPÍ�IL 
� LO Stará Paka V kategorii �en ji� potřetí za sebou zvítězila 
Gábina WIESEROVÁ, rovně� z pořádajícího oddílu. Jako druhá 
se umístila Lucie �LÁBKOVÁ před Zdeňkou ŘEHÁČKOVOU, 
obě z Vrbatovy chalupy Stará Paka.
V dal�ích kategoriích se na stupně vítězů postavili:
Dorostenci:

1/ Zdeněk NA�INEC Nová Paka

2/ Michal KUŘÍK LO Stará Paka

3/ Jan �LÁBEK Vrbatova chalupa Stará Paka
Dorostenky:

1/ Alena LELKOVÁ Nová Paka

2/ Martina FRÝBOVÁ LO Stará Paka
Star�í �áci:

1/ Jan ŘEHÁČEK Vrbatova chalupa Stará Paka

2/ Vít SLÁDEK LO Stará Paka

3/ Marek BUKOVJAN Z� Stará Paka
Star�í �ákyně:

1/ Nikola DEJMKOVÁ Sklep art Nová Paka

2/ Markéta JANDOVÁ Vrbatova chalupa Stará Paka

3/ Kateřina �OURKOVÁ Lázně Bělohrad
Mlad�í �áci:

1/ Ondřej �LÁBEK Vrbatova chalupa Stará Paka

2/ Martin ANTO� Nová Paka

3/ David �OUREK Lázně Bělohrad
Mlad�í �ákyně:

1/ Tereza FLÉGLOVÁ LO Stará Paka

2/ Karla JANDOVÁ Vrbatova chalupa Stará Paka

3/ Kristýna VODIČKOVÁ Sokol Stará Paka
Nejmlad�í �áci:

1/ Matěj HROUDA Jilemnice

2/ Václav HROUDA Jilemnice

3/ Franti�ek Doubek LO Stará Paka
Nejmlad�í �ákyně:

1/ Anna CIMBÁLOVÁ Sokol Stará Paka

2/ Tereza KOMÁRKOVÁ Nová Paka

3/ Anna Procházková Nová Paka

B. Nýdrle - oddíl ly�ování TJ SOKOL Stará Paka
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BRO�URY

LETÁKY

PLAKÁTY

REKLAMNÍ TISKOVINY

DROBNÝ MERKANTIL

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�

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�

JÓGA PRO ZAČÁTEČNÍKY A POKROČILÉ

TJ Sokol Stará Paka zve v�echny,
kdo mají problémy se stresem, bolavou páteří, klouby�

i ty, kdo chtějí těmto problémům předcházet
a udělat něco pro sebe a své zdraví,

ke cvičení JÓGY.
Cvičení bude probíhat ka�dé pondělí od 18.30 hod.
v prostorách mateřské �koly ve Staré Pace pod vedením

L. Typltové. 
Cvičení bě�í od 20.února 2006. 16. � 22. 7. 2006 Divadelní (loutkářská) dílna

Doporučený věk: od 9 let
Cena: 2200 Kč
16. � 22. 7. 2006 Jezdecká dílna: ��ivot v sedle�
Doporučený věk: od 10 let
Cena: 2900 Kč
23. � 29. 7. 2006 Taneční dílna: �Cesta kolem světa�
Doporučený věk: 6 - 12 let
Cena: 2200 Kč
23. � 29. 7. 2006 Jezdecká dílna: ��ivot v sedle�
Doporučený věk: od 10 let
Cena: 2900 Kč
30. 7. � 5 . 8. 2006 Filmová dílna: �Love Story�
Doporučený věk: od 12 let
Cena: 2500 Kč
6. 8 . � 12. 8. 2006 Výtvarná dílna:

�Co skrývá dětská du�e"
Doporučený věk: 6 - 15 let
Cena: 2200 Kč
13. � 19. 8. 2006 - EtnograÞ cká dílna:

"Tajemným Podkrkono�ím"
Doporučený věk: 7 - 15 let
Cena: 2200 Kč
20. - 26. 8. 2006 - Kamenářská dílna:

"Seznámení s Podkrkono�ím a jeho poklady"
Doporučený věk: 8 - 15 let
Cena: 2200 Kč

dílna pro mláde� i dospělé
27. - 31.8. 2006 � Du�e krajiny
Doporučený věk: od 16 let
Cena: 2200 Kč

Podrobněj�í informace, přihlá�ku a také fotograÞ e z minulých 
ročníků naleznete na adrese:
http://roskopov.open-art.cz nebo www.open-art.cz
Dal�í informace na tel. č. 728 124 816 (Mgr. Kateřina Krejčová)
nebo e-mail: katka@open-art.cz
Ubytování účastníků je zaji�těno ve stanech s dřevěnou 
podsadou. V případě �patného počasí mo�nost programu v 
hlavní budově, ve které je vět�í společenská místnost.
Divadelní, taneční a Þ lmová příprava u specializovaných 
workshopů bude probíhat v prostorách místního kulturního 
střediska K dispozici je venkovní umývárna a sprchy uvnitř 
budovy.
Stravování je zaji�ťováno kvaliÞ kovanou osobou: 2x denně 
teplé jídlo (oběd, večeře), snídaně, druhá večeře, svačiny. Děti 
mají po celý den přístup k várnici se studeným/teplým čajem.
Cena zahrnuje: ubytování, stravu, odborné vedení, část 
materiálu a náklady spojené s doprovodným programem 
(jízdné, vstupy...)
Při účasti jednoho dítěte na dvou táborech získáte slevu 400 Kč.
Po celou dobu trvání dílen je přítomen kvaliÞ kovaný zdravotník.

roskopov.open-art.cz

Jezdecké dílny, kamenářská a výtvarná jsou ji� obsazeny...


