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USNESENÍ Z 3. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konané dne 27. 1. 2011 v kulturním domě Brdo
ZO schvaluje:
1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce doplněný o
bod: 5b) smlouva mezi Městem Nová Paka a Obcí Stará Paka
o právu provedení stavby
Masarykova ZŠ -odpisový plán na rok 2011
-převod výsledku hospodaření v doplňkové
činnosti do rezervního fondu – předřadit před bod 12) různé
2) Ověřovatele zápisu z 3. veřejného zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová, p.
Štefan Válek.
4) Smlouvu mezi ČEZ Distribuce a.s. a Obcí Stará Paka o uzavření budoucí smlouvy o zřízení veřejného břemene číslo
IV-12-2007867/P002
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 1. 2011
5) Smlouvu mezi Městem Nová Paka a Obcí Stará Paka o právu
provedení stavby Kompostárna Stará Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 1. 2011
6) a) Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011, o místním poplatku
ze psů.
c) Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2011, o místním poplatku
z ubytovací kapacity.
d) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2011, o místním poplatku
ze vstupného.
e) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2011, o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství.
f) Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2011, o místním poplatku
za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené Ministerstvem financí podle jiného
právního předpisu.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 13. 2. 2011
7) Rozpočtové opatření Obce Stará Paka č. 1.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: 31. 1. 2011
8) Rozpočet sociálního fondu Obce Stará Paka na rok 2011.
Zodpovídá: hl. účetní
Termín: průběžně
9) Neinvestiční transfer na rok 2011 organizacím:
a) Římskokatolická farnost Nová Paka
25 000,- Kč
b) Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka
10 000,- Kč
c) Sbor dobrovolných hasičů Roškopov
5 000,- Kč
d) AVZO Roškopov
7 000,- Kč
e) OPEN ART Nová Paka-letní dílny
15 000,- Kč
f) OPEN ART Nová Paka-sochařské sympozium
0,- Kč
g) Sokol Roškopov
10 000,- Kč
h) TJ Sokol Stará Paka
100 000,- Kč
i) TJ Sokol Ústí
10 000,- Kč
j) Český svaz včelařů Nová Paka
5 000,-. Kč
k) Český kynologický svaz Stará Paka
10 000,-Kč
l) Život bez bariér o. s. Nová Paka
0,- Kč
m) Sportem proti bariérám – Český Ráj o. s. - osobní asistence
20 000,- Kč
n) Sportem proti bariérám – Český ráj o. s. - turnaje v Boccii
0,- Kč
o) Svaz důchodců, o. s. Nová Paka
10 000,- Kč
p) SDH Krsmol
12 000,- Kč
Zodpovídá: ZO, hl. účetní
Termín: 31. 3. 2011

10) Odměny neuvolněným členům ZO Stará Paka poskytované
od 1. 1. 2011 ve výši: předseda výboru 1 235,-Kč,
člen výboru 1 007,- Kč.
Zodpovídá: mzdová účetní
Termín: od 31. 1. 2011
11) Návrh na zbezprašnění místních komunikací obce Stará Paka
na roky 2011-2014:
a) Ústí u Staré Paky – Rajmovi, Šounovi,
b) Roškopov – Tomešovi, Zuzánkovi,
c) Stará Paka, J. Brože – odbočka Kriegelovi, Adamovi,
d) Stará Paka – K Lomu,
e) Stará Paka u domů čp. 379, 380, 381,
f) Karlov k bytovce čp. 52.
Zodpovídá: ZO
Termín: do konce vol. období
12) Odpisový plán Masarykovy základní školy Stará Paka na rok
2011.
Zodpovídá: ředitel ZŠ
Termín: průběžně
13) Převod výsledku hospodaření doplňkové činnosti ZŠ Stará
Paka ve výši 3610,04 Kč do rezervního fondu.
Zodpovídá: účetní ZŠ
Termín: průběžně
ZO bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 2. veřejného zasedání ZO.
2) Plnění rozpočtu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok
2010.
3) Informaci pí. starostky o tříkrálové sbírce.
4) Informaci pí. starostky o nutnosti zadání projektové dokumentace na kanalizaci v lokalitách Staré Paky – ul. Letná,
v části ul. Revoluční.
5) Informaci pí. starostky o získané dotaci na projekt regenerace
centra obce Stará Paka.
6) Informaci pí. starostky o nákupu traktoru John Deere na zimní
údržbu.
7) Informaci pí. starostky o schválení žádosti na umístění dopravní značky: zákaz stání v ulici Letná ve Staré Pace.
8) Informaci pí. starostky o plánované přístavbě sociálního
zázemí v hasičské zbrojnici ve Staré Pace.
9) Informaci pí. starostky o výsledku kontroly VZP s výsledkem
bez závad a nedostatků.
10) Připomínku ředitele Masarykovy ZŠ o malé kapacitě autobusů, dopravujících děti do ZŠ.
11) Informaci p. místostarosty o odpadovém hospodářství obce
Stará Paka za rok 2010.
12) Informaci p. místostarosty o sběru starých autolékárniček a
jejich následné expedici do Keni.
13) Dotaz p. Zajíce na homologaci traktoru John Deere na zimní
údržbu.
14) Připomínku p. Frýby na propadání kanálů v ulicích Staré
Paky.
15) Upozornění p. Frýby na autovrak stojící v ulici Revoluční
– naproti bývalé kovárně.
16) Návrh p. Válka na zrušení výjezdních veřejných zasedání ZO.
17) Připomínku občanů Brda o zimní údržbě na Brdě.
18) Informaci p. Šmejce o poledním zvonění na zvoničce v obci
Brdo.
19) Připomínku občanů Brda k havarijnímu stavu některých
rekreačních objektů na Brdě.
20) Připomínku p. Mühla k seřizování hodin na kostelní věži ve
Staré Pace.
Usnesení schváleno 8 přítomnými členy zastupitelstva obce
Stará Paka
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

ZMĚNA AUTOBUSOVÉHO SPOJENÍ
Vážená paní starostko,
na základě rozhovoru s Vámi vám zasíláme podklady pro informaci do obecního zpravodaje o připravené úpravě jízdních řádů.
Zmíněná změna je připravena k 12. 6. a byla již předem předjednána s panem starostou Úbislavic a společností OSNADO.
Těm dopis přeposílám v kopii s potvrzením, že od 12. 6. 2011 dohodnutá změna bude zapracována.
Úprava spojů pro školáky ze Staré Paky, Krsmol přes Starou Paku, Brdo do Nové Paky.
Doprava pro cestující z Krsmole a Brda do školy do Nové Paky bude zajištěna o přibližně 15 minut později, než tomu je v současnosti. A co může být pro cestující důležitější, nově využitelný spoj bude mít dostatek míst k sezení a nebude nutné se přepravovat
vestoje v plném autobuse.
Spoje vedené přes Starou Paku, Brdo v 7:00 a 7:23 budou uspíšeny o 5 minut a dále budou upraveny, první ze spojů nebude na zastávce Stará Paka, Brdo určen pro nástup cestujících, protože tuto možnost bez problémů zajistí spoj pozdější. Odjezd tohoto spoje
ze zastávky Stará Paka, Brdo bude upraven na 7:18.
Zmíněný uspíšený spoj zastaví na zastávce Nová Paka, Gymnázium v 7:25 a na zastávku Nová Paka, a. n. přijede v 7:28. Tyto časy
by měly vyhovovat příjezdu do škol lépe než stávající časové polohy.
K této úpravě nás přivedla připomínka z Úbislavic upozorňující na kapacitní důvody na spoji 630023/1 vedeného přes Úbislavice
a Brdo do Krsmole. Zmíněný spoj je zajišťován malokapacitním autobusem. Z provozně-ekonomických důvodů není v danou dobu
jednoduše možné nasadit na spoji větší autobus.
Prodané jízdní doklady ukazují, že v Úbislavicích se pohodlnější místa k sezení na zmíněném spoji zpravidla plně zaplní a za zastávkou Úbislavice, Zboží, Chaloupky již nastupující cestující často musí stát a navíc může být problém nastoupit na spoj například
s kočárkem. Přitom ještě v místní části Stará Paka, Brdo do spoje nastupují další cestující, zpravidla žáci cestující do školy.
U cestujících z Brda přitom bylo počítáno, že se budou dopravovat pozdějším spojem, který je veden v trase Stará Paka, Krsmol
– Stará Paka, Brdo – Nová Paka. To se však většinou neděje.
Důvodem k tomu je skutečnost, že druhý spoj dle jízdního řádu platného v současnosti přijíždí na autobusové nádraží v 7:33, což je
již příliš pozdě s ohledem na začátky vyučování, které např. na ZŠ Komenského začíná v 7:40.
Po výše popsané úpravě jízdních řádů tedy od 12. 6. 2011 by měly jízdní řády vyhovovat jak dopravě do škol, tak by měly zajistit
kapacitně pohodlnější přepravu.
S pozdravem
Ing. Pavel Matouš
technolog veřejné dopravy Královéhradeckého kraje OREDO s.r.o.
matous@oredo.cz

Kácení stromů rostoucích mimo les
Obecní úřad ve Staré Pace má v přenesené působnosti možnost
povolovat kácení stromů rostoucích mimo les. Myslíme si, že je
na místě si připomenout potřebné informace k tomuto tématu.
Jak už z titulku vyplývá, strom, který chcete kácet, musí zásadně
růst mimo les. Povolení ke kácení se vztahuje pouze na stromy,
které mají ve výšce 130 centimetrů nad zemí obvod kmene větší
než 80 centimetrů.
K vydání rozhodnutí (kladného či záporného) je potřeba začít
sepsáním žádosti o povolení kácení dřevin. Tuto žádost vždy
předkládá vlastník nemovitosti (nebo jeho zástupce na základě
úředně potvrzené plné moci), na které strom, dřevina roste. Tento formulář je k dispozici na obecním úřadě, nebo je ke stažení
v elektronické podobě na webových stránkách obce www.starapaka.cz. K žádosti je nutno vyhotovit a přiložit schematický
náčrtek s kótami určujícími polohu stromu v rámci nemovitosti,
např. od rohů budovy, hranice pozemku atd…
Kácení dřevin je nutno směřovat do tzv. období vegetačního
klidu, tj. od 1. 10. do 31. 3., avšak žádost můžete podávat v průběhu celého roku.
I zde je potřeba případné žadatele o povolení kácení upozornit,
že obecní úřad nemůže v některých lokalitách povolit kácení
stromů bez některých nezbytných náležitostí. Jde především o
stromy lemující koryta všech toků různých velikostí a průtoků
vody (v odborné terminologii je to nazýváno “významný krajinný prvek” - VKP), a to bez ohledu na vlastníka pozemku, na
kterém stromy rostou. V takovém případě je nutno zažádat na
ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ v Nové Pace o vydání

závazného stanoviska k zásahu do významného krajinného prvku.
K této žádosti se musí přiložit stanovisko od správce vodního toku
(Povodí Labe, Zemědělská vodohospodářská správa). Je to z důvodu, aby případné
pokácení stromů nenarušilo břehy toků
(po zetlení pařezů) a
nedošlo v budoucnu
ke změně koryt toků
vlivem působení síly
tekoucí vody.
Po obdržení tohoto stanoviska, které
přiložíte k žádosti o
kácení, můžeme zde
na obecním úřadě
vydat pravomocné
rozhodnutí…
Tento úřední postup není třeba pouze v případě, kdy jde o
ovocné stromy. Dřevo se v současné době opět používá jako zdroj
k zajištění tepla v domácnostech v období topné sezony, a proto
se množí případy, kdy lidé kácí stromy tzv. “na černo”. Vystavují
se tím riziku sankčních pokut ze strany OÚ a OŽP.
I proto vychází tento informativní a preventivní článek, abychom
předešli zbytečným nedorozuměním a případným sankcím, doprovázených větami typu “stálo mi to za to”???
Josef Dlabola
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Bilance odpadového hospodářství
za rok 2010
Každoročně obecní úřad informuje občany prostřednictvím Podhoranu o celkové bilanci odpadového hospodářství, tentokráte za
uplynulý rok 2010.
V porovnání roku 2009 s rokem 2010 celkové finanční výdaje
meziročně stouply o 137 411 Kč na 1 626 733 Kč.
Příjmy se oproti roku 2009 v loňském roce taktéž zvýšily, a to o
38 972 Kč na 1 104 667 Kč.
Jednoduchými počty dojdeme k výsledku, že se na likvidaci
odpadů “doplácí” z obecního rozpočtu nemalá suma peněz. Za
loňský rok to bylo přesně 522 056 Kč. Znamená to, že z obecního
rozpočtu “putuje” dalších 274 Kč na občana navíc za rok našim
smluvním partnerům v oblasti odpadového hospodářství.
Neustálé zvyšování nákladů na odpadové hospodářství nás nutí
zamyslet se nad celým systémem svozu odpadů. Naší snahou bude
v rámci možností snižovat náklady a naopak zvýšit příjmy.
V průběhu ledna a února tohoto roku proběhla celková revize
svozových nádob. Byl zjištěn nesoulad ve velikosti a objemu
svozových nádob (velikost nádoby je odvislá od počtu trvale
hlášených občanů v nemovitosti), které byly přistaveny před cca
60-ti čísly popisnými na území Staropacka. Tyto nádoby byly
naším smluvním partnerem SKS Jablonec nad Nisou nahrazeny na
správnou velikost. Věříme, že tyto změny nebudou mít negativní
ohlas dotčených občanů a domácností, nicméně toto opatření je
nutné, a sníží se tak celkový objem sváženého odpadu ze svozových nádob o 3,5 %. Domácnosti občanů, kterých se změna
nádoby týkala, byly vyrozuměny dopisem obecního úřadu.
Čím dál častěji také slýcháme stížnosti občanů na nedostačující
objem svozových nádob a frekvence vývozu. Na tento stav je
poukazováno především od občanů obývajících bytové domy,
kde jsou přistaveny odpadové velkoobjemové kontejnery. Sečetli
jsme tedy trvale hlášené občany v těchto domech a zjistili, že poměr objemů nádob odpovídá objemům nádob přistavených před
rodinné domy ostatních spoluobčanů. Problém je někde jinde.
Vlastníci bytů zde často nebydlí a byt pronajímají. Nájemci si
zde v naší obci nezřídí trvalý pobyt a užívají našeho svozového
systému (vyhazují odpad do kontejnerů), ale za tuto službu neplatí. Obec tímto způsobem přichází o značné finanční prostředky.
Řešením této situace je nákup odpadových pytlů nájemníky na
obecním úřadě. Občané, kteří jsou ve Staré Pace trvale hlášeni
a mají povinné poplatky za odpady uhrazeny, by měli s těmito
lidmi o tomto stavu ve vlastním zájmu komunikovat.
Stále častěji také obecní zaměstnanci provádějí úklid odpadů, které nějací lidé zanechávají u nádob na tříděný odpad. Děje se tomu
tak především v Karlově a Ústí… Zatím nevíme, zda jsou původci
odpadu lidé místní (trvale hlášení, chataři, chalupáři), nebo cizí
lidé projíždějící skrze naši obec. Chceme upozornit, že svozová
firma přebere pouze odpad v pytlích s logem Marius Pedersen
Group. Nezapomeňme, že staropačtí občané mohou přebytečný

odpad odvézt do sběrného dvora v Nové Pace Přibyslavi.
Výrazné zlepšení jsme zaznamenali v oblasti zpětného prodeje
tříděného odpadu společnosti
EKO-KOM (tj. za papír, pet-lahve a skleněné obaly). Zvýšení
příjmů v této položce bylo oproti roku 2009 o 25 % na celkových 126 423 Kč. Zde je vidět, že třídit odpad se vyplácí. V této
souvislosti chceme také upozornit třídivší občany, aby do těchto
nádob nevhazovali odpady, které nejsou uvedeny na informační
nálepce viditelně umístěné na nádobě (kontejneru).
Snažme se společně ještě více třídit odpad, výkupní ceny těchto
surovin musí být pro nás všechny motivací.
V souvislosti se schválením nové Obecně závazné vyhlášky č.1/
2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů z 27. ledna letošního roku chceme občanům sdělit, že
bude od nového roku 2012 možno hradit tento poplatek ve dvou
splátkách, a to počínaje od platby za jednotlivce.
Další informace ohledně odpadového hospodářství Vám rádi
poskytneme na obecním úřadě.
Josef Dlabola

Revoluční 173, Stará Paka
www.staropackasokolovna.eu

KASTRŮLKOVÉ POLEDNÍ MENU za 55,- Kč
- pravidelný odběr obědů do vlastních menu boxů,
odběr osobní přímo v restauraci nebo dovoz domů
nebo na pracoviště,
polévka a výběr ze čtyř hlavních jídel
Rozvoz poledního menu za 65,-Kč
- nepravidelný odběr obědů v termoobalech,
rozvoz domů nebo na pracoviště pro jednotlivce
nebo menší kolektivy
Možnost pořádání svateb, třídních srazů, rodinných oslav,
sportovních soustředění, firemních seminářů
Přenosy Mistrovství světa v ledním hokeji na plátně.
20. května 2011 KONCERT ŠTĚPÁNA RAKA
Další informace na telefonu 493 798 806
nebo přímo u obsluhy restaurace.
Rezervace nutná !

Ofsetový tisk • Barevný digitální tisk • Sítotisk • Laminace • Výsek
Termotransferový tisk • Knihařské zpracování • Plnobarevné prospekty • Plakáty
Letáky • Katalogy • Samolepící etikety • Krabičky • Tiskopisy • Samopropis
Čárové kódy • Vizitky • Svatební oznámení • Barevné i černobílé kopie
Tisk na PE tašky • Tisk na kov, dřevo a umělé hmoty.
Nádražní 111, Stará Paka 507 91 tel.: 493 760 711, fax: 493 760 719, www.fitos.cz, e-mail: zakazky@fitos.cz
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Odpady v domácnosti

Při většině činností produkujeme odpady, se kterými je třeba dále správně nakládat. Bez správného nakládání s odpady bychom za
chvíli nežili v domech, ale spíše na skládkách. O tom, zda dáme nový život odpadu, který vyhazujeme, rozhodujeme právě my.
Když například vyhodíme plastovou lahev do směsného odpadu, nedáme tak použitému obalu šanci na další využití a jednoduše jej
znehodnotíme. Pokud odpady už doma správně roztřídíme, tak je čeká recyklace a další nový život v podobě výrobků, které běžně
používáme. Navíc podle zákona 185/2001 Sb. je každý povinen zbavovat se odpadů předepsaným způsobem. Jaký je předepsaný
způsob konkrétně pro Vaši domácnost, zjistíte v obecní či městské vyhlášce.

Jak s odpady nakládat?

Nejsnadnějším způsobem jak třídit odpad, je už v místě vzniku, a to ve vašich domácnostech. Tedy už ve chvíli, kdy obal nebo
určitá věc dosloužila a my se jí chceme zbavit. Stačí obal, který právě dosloužil, hned hodit do koše na tříděný odpad, staré tašky
nebo krabice.
Ze zkušeností vyplývá, že průměrná česká domácnost nejvíce produkuje papír a plasty. Na tyto dva druhy odpadů by měl být prostor
pro odkládání tohoto druhu odpadu největší. Na střepy z rozbitého skla je nejlepší plastová krabice.
Tím, že odpady třídíme, se uvolní místo v koši na směsný odpad a nemusíme s ním chodit tak často nebo nám vystačí menší koš.
Tříděný odpad můžeme odnášet jednou za týden nebo i méně často.
Zdroj: www.jaktridit.cz

Informace o dopravním
omezení v centru obce
Jaro je tu a s tímto obdobím se po zimní přestávce rozjíždějí
různé stavební práce. Nejinak tomu je i s investičními akcemi
naší obce.
Staropačtí občané si jistě všimli, že v minulém roce byla
započata investiční akce s názvem “zatrubnění bezejmenného
toku” a s tím spojená rekonstrukce kanalizace v centru naší
obce – v ulici Revoluční, od zahradnictví až za bývalou faru
v ulici Anny Mlejnkové. Realizaci zajišťuje firma Nadoz z Nové
Paky.
V březnu také proběhlo výběrové řízení na akci “Regenerace
centra obce Stará Paka”. Jedná se o provedení zahradních a
stavebních úprav v prostoru parku před budovou Masarykovy
základní školy, v areálu mateřské školy, před obecním úřadem,
knihovnou a bytovým domem č.p. 394 (tzv. čtyřiadvacítka).
Vítězem řízení se stala pražská firma O.K. Garden, která nabídla nejvýhodnější podmínky pro realizaci tohoto investičního

záměru. Na tento projekt obdržela obec 90-ti procentní dotaci
od Státního fondu životního prostředí.
Práce na těchto dvou investičních akcích se rozběhnou již
v měsíci dubnu. Celková finanční náročnost je velmi vysoká a
blíží se až částce 10 mil. korun.
V této souvislosti chceme občany upozornit na různá dopravní
omezení, která budou tyto akce vyžadovat. Půjde zejména o
období od 16. května až do konce prázdnin, kdy bude těžká
mechanizace pracovat v hlavní silnici v délce zhruba 70 metrů.
Předpokládá se, že jeden jízdní pruh bude zprůjezdněn pro
osobní dopravu, vozidla zásobování, složky integrovaného
záchranného systému a plynulost provozu budou zajišťovat
světelné semafory. Pro těžkou nákladní dopravu budou zvoleny
objízdné trasy, a to ze směru od Nové Paky na Lomnici nad
Popelkou skrze Brdo a Krsmol, a ze směru od Roztok přes Žďár
u Staré Paky, Levínskou Olešnici a Horka u Staré Paky.
Dbejme prosím všichni pokynů zaměstnanců zhotovitelských
firem těchto dvou akcí i na dopravní a osobní bezpečnost
v rámci staveniště.
Josef Dlabola, místostarosta

SENIOŘI

PAČTÍ SENIOŘI BILANCOVALI

Dne 23. února 2011 se sešlo 157 důchodců na volební výroční členské schůzi,
aby zhodnotili svoji činnost a zvolili členy výboru a revizní komise na příští tři
roky. Před zahájením schůze připravily přítomným příjemné překvapení kulturním vystoupením děti 1. A ZŠ ve Staré Pace. Jejich písničky, básničky i tanečky
pohladily seniory na duši. Děkujeme paní učitelce Janě Bartošové, která s dětmi
program nacvičila.
Zprávu o činnosti a kulturních akcích za rok 2010 přednesl předseda organizace
Bohumír Hamáček. Výbor připravil např. návštěvu divadelního představení v Mladé Boleslavi a Vysokém nad Jizerou, dva tajné výlety, devět zájezdů do Polska
s návštěvou solné jeskyně, šest tanečních odpolední, zájezd na výstavu květin do Lysé nad Labem a na Zahradu Čech do Litoměřic.
Zájem byl opětovně o rekondiční pobyt v Janských Lázních a o rekreaci na Lenochu v Rokytnici nad Jizerou.
V hojném počtu přišli důchodci na společné posezení s promítáním diapozitivů o krásách slovenských hor, které připravil pan
M. Ježek. V loňském roce mělo 75 členů významná výročí. Navštívili jsme je s gratulací a kytičkou.
V kanceláři se provádí prodej baterií do sluchadel, půjčování kompenzačních pomůcek a sběr oděvů. Za humanitární pomoc jsme
obdrželi od Diakonie Broumov děkovný dopis.
Dne 28. února se sešli zvolení členové, aby provedli volbu funkcionářů výboru i revizní komise. Do funkce předsedy byl opětovně
zvolen B. Hamáček. I v dalším období chtějí členové výboru zorganizovat pestré aktivity pro seniory s cílem zpříjemnit jim volné
chvíle a dodat energii do všedních dnů.
V.J.
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ŠKOLA
Dne 28. 1. 2011 proběhl zápis dětí do 1. třídy. Budoucí prvňáčkové se přišli v doprovodu svých rodičů poprvé podívat do

“velké školy”. Přivítaly je zde pohádkové bytosti z vodní říše.
Naši malí školáci se mohli seznámit nejen s paní učitelkou, ale i
s vodníky, rusalkami a vílami. Vodnické stopy je zavedly do tříd,
kde poznávali geometrické tvary, písmenka, číslice, malovali,
cvičili a zpívali. Přestože velká většina z nich pozná spoustu
písmenek a číslic ještě před vstupem do školy, při malování se
ukázalo, že některé děti nesprávně drží tužku, recitování básniček zase odhalilo logopedické vady, což bývá v poslední době
velkým problémem mnohých předškoláků. Všichni ale slíbili,
že než nastoupí do školy, budou pilně trénovat, aby tyto drobné
nedostatky odstranili.
Za odměnu si potom každý odnesl spoustu dárků a pamětní list
s krtečkem a hlavně krásný zážitek s pocitem vlastní důležitosti.
Snad tedy v září do školy nastoupí šikovní a zvídaví žáci, kteří
se budou učit rádi.
Zuzana Oborníková

Školní karneval
Jistě to znáte. Výroba nejrůznějších dekorací,
shánění dárků, dolaďování choreografie, vymýšlení textu a vůbec spousta práce. Celá ta
dřina se však náležitě odmění při pohledu na
rozzářený dětský úsměv. Pokud jste to ale nikdy nezažili a ani
malinko netušíte, oč jde, pozorně čtěte dál.
Přesně devětadvacátého února, ani o den více ani o den méně, se
měl konat školní karneval. Být žákem deváté třídy s sebou nese
určitou zodpovědnost, např. podat přihlášku na střední školu nebo
pomoci při organizaci různých akcí. Letos my, jako nejrozumnější
lidé na škole, dostali za úkol zorganizovat školní karneval. Sice už
jsme nějaké zkušenosti měli z předešlého Reje skřítků, ale nikdo
z nás ani netušil, jak například připravit tombolu. Hlavu jsme si
s tím však příliš nelámali. Nebýt paní učitelky třídní, asi by tomu
nebylo do karnevalu jinak. Ale ona do nás vkládala důvěru a nabádala nás, ať seženeme co nejvíce dárků. Díky ní a samozřejmě
díky všem firmám, obchodům a soukromým osobám, které nás
nevyhodily, ale naopak nám něčím přispěly, se připravené koše
rázem naplnily. Měli jsme snad nejbohatší tombolu v dějinách Masarykovy staropacké školy. Postupně jsme všechny dárečky balili
do igelitových pytlíčků. Byla to “piplačka”, to vám povím.
Všichni spolužáci se zapojili do tvoření výzdoby. Opravdu se
nám povedla (pomohla nám také paní učitelka na výtvarku, N.
Rulfová), takže jsme vyslechli pro nás příjemnou pochvalu od
mnoha lidí.

Lyžařský a snowboardový kurz
I v letošním školním roce jsme pro naše žáky 2. stupně uspořádali lyžařský a snowboardový výcvik. Tentokrát jsme se
vypravili do Vítkovic v Krkonoších v termínu od 5. do 12.
února 2011.
Ubytováni jsme byli v budově základní školy, jejíž samostatná
část je upravena pro tyto účely, a stravovat jsme se chodili do
nedaleké mateřské školy.
Počasí bylo střídavé. Začínali a končili jsme za deště, nicméně
v průběhu týdne se objevily i slunečné dny plné předjarní pohody. Samotný výcvik na sjezdových lyžích a snowboardu probíhal
na nedaleké sjezdovce Jizerka, dvakrát jsme navštívili známý lyžařský areál Aldrov s lanovkou zvanou “Prezidentský expres”.
Vzhledem ke zmrzlým běžeckým tratím jsme absolvovali pouze
základní výcvik na běžkách, ale i tak jsme mohli odjet závod na
3 kilometry. Bohužel, páteční deštivé počasí nám znemožnilo
uspořádat závody v obřím slalomu a snowboardu.
Všem žákům patří uznání nejen za pokroky, které v průběhu
týdne na lyžích či snowboardu učinili, ale i za to, že po celou
dobu pobytu jsme nemuseli řešit žádný kázeňský problém.
Rovněž i chřipková epidemie, která byla v té době na svém
vrcholu, se nikoho z dětí nedotkla. Finanční náročnost byla
obdobná jako v minulých letech. Týdenní pobyt přišel jednoho
účastníka na cca 3 200,- Kč. Samozřejmě, že se již všichni
těšíme na příští zimu!
Mgr. Pavel Antoš, ředitel školy
Tak se pomalu dostáváme k samotnému dni D. Dopoledne jsme
přežili obvyklé hodiny (samozřejmě že za moc naše výkony
nestály) a pak už s radostí připravovali kostýmy. Úvod se nám
povedl bravurně. Tedy alespoň děti byly nadšené. Poté následovalo vystoupení mažoretek, slečen z aerobiku, spolužáka Milana Holouše a jako třešinka na dortu písnička nadějné pěvecké
hvězdy - Evy Matějovské. Vše se podařilo a my měli radost. Pak
už přišla na řadu dlouho očekávaná tombola. Výherci odcházeli
s rozzářeným úsměvem. Kdo nic nevyhrál, mohl uspět alespoň
v následujících hrách. Rozdala se spousta sladkostí, vyhlásily se
nejlepší masky. Ani o písničky nebyla nouze. Pár jedinců předvedlo famózní tanec.
Ke čtvrté hodině počet dětí ubýval. Končila totiž diskotéka pro
nejmenší. Tělocvična se naplnila pomalejší hudbou. Éra ploužáků
začala. Myslíme si, že náš karneval byl úspěšný a všichni si ho
užili. No a my pomalu začneme předávat “žezlo pro nejstarší
žáky” letošním osmákům. Podaří se jim karneval také tak?
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ŠKOLKA
Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka
vyhlašuje podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
pro školní rok 2011/2012 je stanoven

na středu 4. května od 8.00 do 16.00 hod.
Zákonní zástupci dítěte (rodiče), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
rodný list dítěte, očkovací průkaz
Pokud se rodiče nebudou moci z vážných důvodů s dítětem k zápisu
dostavit, je nutné se o náhradním termínu domluvit co nejdříve
s ředitelkou školy na telefonním čísle 493798291.
Do mateřské školy jsou zpravidla přijímány děti ve věku od 3 do 6 let.
Děti, kterým ve školním roce 2011/2012 budou tři roky, mohou být
přijaty pouze, pokud zvládnou základní hygienické návyky
a dovolí to kapacita mateřské školy.
Pokud přijde k zápisu více dětí, než bude možné přijmout,
bude ředitelka mateřské školy postupovat podle těchto kritérií:
1.

Dle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním
a vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) § 34 odstavec 4
jsou k předškolnímu vzdělávání přijímány přednostně děti v posledním
roce před zahájením povinné školní docházky.
2. Přednost při přijímání dětí mají děti s trvalým bydlištěm ve Staré Pace a
přidružených obcích - Brdo, Krsmol, Zápřičnice, Roškopov,
Ústí u Staré Paky, Karlov.
3.
Rozhoduje věk dítěte – pořadí od nejstarších dětí
k nejmladším.

Lyžařský kurz
mateřské školy
Lyžařská škola Yellow point
v Herlíkovicích nabídla naší
mateřské škole lyžařský kurz
pro děti od 4 do 6 let. Nejdříve
jsme se trochu báli, kdo z rodičů v podhůří Krkonoš bude mít
zájem přihlásit své děti, ale potom jsme nabídku přijali a dobře
jsme udělali.
Lyžařská školička nabídla i
dopravu, takže lyžovačce pro ty
nejmenší nestálo už nic v cestě.
Celý týden od 24. do 28. ledna
jsme vždy v 8.00 ráno nastoupili
s dětmi do autobusu, který nás
dopravil do krásného dětského
sportovního areálu v Herlíkovicích. Kdo neměl své sportovní
vybavení, mohl si vše vypůjčit
na místě. Na děti čekal pojízdný
koberec pro dopravu na kopec,
lyžařský kolotoč, pohádkové
slalomové dráhy s podjezdy a
tunely. Pro hodně unavené byl
připraven dětský koutek s vyhřívanou hernou. K naší radosti nebyl dětmi ani jednou využit.
Děti lyžování moc bavilo. Čtyři
děti dokonce lyžovaly na velké
sjezdovce. Tomu všemu vládlo
po celý týden krásné slunečné
počasí. Co více si přát. V pátek
se děti loučily s horami lyžařskou hymnou se slibem, že se
zde zase brzo sejdeme.
Věra Šilhánová, učitelka
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Karneval v Sedmikrásce

Měsíc únor je časem plesů a dětských karnevalů. Jedno únorové
ráno by naši třídu nikdo nepoznal. Schůzku si tam dala některá
zvířátka, víly, princezny, čerti a jiné pohádkové bytosti.
Třída se proměnila v pestrobarevný maškarní sál. Tančily tu
princezny, víly a rytíři, pobíhali tu zajíčci, žabičky, berušky, zebry i kašpárci. Všichni se radostně točili do kolečka. V maškarní
veselici nechyběly ani hry jako házení míčkem na cíl, chůze mezi
překážkami, klouzání po skluzavce a jiné zábavné atrakce.
Děti proměněné za pohádkové postavy tu zpívaly a tančily při
hudbě.
Po vydatném dovádění jsme si našli chvilku na odpočinek a malé
občerstvení.
Karneval se nám vydařil, tak zase za rok MASKÁM ZDAR!

Dneska máme velký bál,
hurá, je tu karneval!
Nafoukneme balónky,
ozdobíme záclonky.
Schováme se za masku,
jsme jak z hadích ocásků!

KNIHOVNA
Od začátku letošního roku se v knihovně uskutečnilo množství akcí, nejen ve spojení s knihou.
Každé první pondělí v měsíci (snažíme se tento rytmus dodržet) probíhá v knihovně přednáška paní Rosenbaumové. Miluška je
bývalá učitelka MŠ, která před důchodem dlouhá léta pracovala ve waldorfské MŠ a snaží se své poznatky a nápady předávat všem
návštěvníkům. Probírali jsme různá témata - Dítě není zmenšený dospělý, 12 lidských smyslů, Hra a hračka, Radost z vaření, …
Každá přednáška nás nutí k zamyšlení, zda můžeme svůj život a život našich dětí prožít lépe.
Také jsme již třikrát ručně šili (vlastně pouze šily) panenky pro své děti či vnoučata. A ze zkušeností “švadlenek” mohu říci, že
měkoučká látková panenka ušitá maminkou nebo babičkou je pro dítě nejmilejší dárek. V šití budeme pokračovat zase na podzim.
Knihovnu poprvé navštívili prvňáčkové. Přijali mé pozvání, aby se seznámili s pohádkovými postavičkami a také předvedli, jestli již
znají všechna písmenka. Všichni si potom domů odnesli útlou knížku nazvanou Škola naruby. Je to vlastně jakási “žákovská knížka
pro rodiče,” kam děti samy známkují své rodiče za to, zda jim každý večer před spaním čtou pohádky. No uvidíme, až děti přijdou
opět do knihovny, komu se žákovská knížka zaplní a čí stránky budou prázdné!

JARNÍ VÝSTAVA
RUČNÍCH PRACÍ
Od 4. do 15. dubna probíhala v knihovně výstavka výrobků šikovných žen (pardon, zapomněla bych na Lukáška Hamáčka!).
Nejprve jsem měla obavy, zda se shromáždí dostatečné množství
ručně vyrobených předmětů, ale skutečnost předčila mé očekávání! Konečně se začíná zapojovat více šikulek, které se dříve
styděly své výrobky prezentovat. Návštěvníci obdivovali křehkou
krásu jemných háčkovaných závěsů, krásných výrobků z korálků, kraslice všech možných technik, polštářky šité patchworkem,
dokonalé háčkované oblečky na Barbínky i s kabelkou a šperkem
nebo nádherné předměty vyrobené z ruliček papíru (dokonalé,
každý si myslel, že je to z proutí!).
Děkuji všem ženám, které přispěly svými výrobky k dobré náladě
a přinesly jaro i do našich srdcí. A také děkuji Kristíně Šolcové a
Hance Hamáčkové za velmi vkusné naaranžování výstavy.
knihovnice
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NETRADIČNÍ NOC
S ANDERSENEM
Kdo sleduje dění v knihovně pravidelně, ví, že každý rok se
koná spací Noc s Andersenem. My jsme se letos rozhodli, že
tuto akci pojmeme trošku jinak. Děti z MŠ vyráběly se svými
rodiči, případně i děti vyráběly samy, známé postavičky z pohádek. Šlo o to, aby spolu všichni trávili společný čas a výsledek
tohoto snažení – vodníci, liška s Budulínkem, čerti, víly a další
figurky byly vystaveny po dobu 14 dnů v knihovně a návštěvníci
hlasovali formou vsypávaných korálků (každý dostal 5 kusů)
o tom, která postavička je nejhezčí. Je jasné, že šlo o těžké
rozhodnutí, protože všem dala výroba velkou práci a všechny
výrobky byly krásné. Rozhodlo vlastně i to, kolik příbuzných
se podařilo do knihovny nalákat, aby bodovali J. Samozřejmě vyhráli všichni, kteří se zúčastnili. Ale protože se opravdu
jednalo o soutěž, byly vyhlášeny výsledky. Vše se odehrálo
ve čtvrtek 31. 3. 2011, kdy v knihovně od 15 hodin proběhlo
zábavné odpoledne. Nejprve musely děti poznáváním pohádek
prokázat, že je znají, následovalo třídění pohádkových postaviček. Všichni již netrpělivě čekali, kdo vyhrál. Tak tedy:
Nejvíce korálků nasbírala rodinka Tadeáška Herbrycha za trojici
čert, vodník a Budulínek s liškou.
Druhé místo získala Nelinka Hollmanová s maminkou za
Rákosníčka.
A třetí místo patří Aničce Kosinové s maminkou za Makovou
panenku a motýla Emanuela.
Odměnu dostaly všechny děti, děkuji obecnímu úřadu za knížky
pro první tři vítěze, ostatní ceny sponzoroval Ondřej Nýdrle
(Papír a knihy Nová Paka).

FOTOSLOUPEK KNIHOVNY

panenky

panenky

Noc s Andrsenem

Noc s Andrsenem

Noc s Andrsenem
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ROŠKOPOV
CO NOVÉHO V ROŠKOPOVĚ
Začátek roku 2011 zahájil 15. ledna tradiční hasičský bál. Účast
byla jako každoročně hojná, k tanci a poslechu hráli manželé
Fajtovi z Lomnice. Na letošním plese byl představen kalendář
dobrovolných hasiček z Roškopova, který byl nafocen pro charitativní účel. Výtěžek z prodeje kalendářů - částka 20.000,- Kč
- byl věnován dvěma mateřským školám v Chrastavě, které byly
zaplaveny při povodních v srpnu 2010.
Zde je namístě poděkovat sponzorům, bez kterých by kalendář
nevznikl: Pavel Červený Roškopov, Hasičská vzájemná pojišťovna Jičín, 6PD Stará Paka, František Marynka Jilemnice, realitní
kancelář Jan Jiskra Jičín, RF Spin Praha, lékárna U Zlaté číše
Nová Paka, DSK Opatovice, Petr Brslínek Dvůr Králové a SDH
Roškopov.
Peněžní částku dovezly za všechny “aktérky” Jana Šafářová,
Pavlína Sklenářová ml. a st. a Jindřiška Michalíková 28. února
přímo do Chrastavy. Na tamním městském úřadě je přivítal pan
starosta s paní místostarostou. Byly pozvány též ředitelky obou
MŠ, které převzaly po 10.000,- Kč.
Poté si děvčata prohlédla obě školky a ve Vítkově jim děti připravily krásné vystoupení a poděkovaly krásnou kytičkou. S paní Janou Šafářovou natočila reportérka z TV Chrastava rozhovor, který
je spolu s fotografiemi ke shlédnutí na www.TVChrastava.cz
Chtěla bych za všechny poděkovat těm, kteří si zakoupili kalendář
a podpořili tak tento projekt.
Dalším plesem, který v kulturním domě v Roškopově uspořádali
členové AVZO a TJ Sokol Roškopoov, byl 12. února sportovní.
I tento ples se vydařil.
V neděli 13.února následoval již tradiční dětský karneval. I letos
přišlo mnoho dětí, které se nestyděly a předvedly se v krásných
maskách. Žákyně ze ZŠ Stará Paka připravily pro děti pestrý
program plný soutěží, malování a písniček k tancování.
19. února oslavil své krásné kulaté “50” člen SDH Roškopov Petr
Tošovský. Ještě jednou přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a životní
pohody do další padesátky.
19. března pozvali členové lyžařského oddílu Stará Paka příznivce
dobré nálady na 10. ročník lyžařského bálu. Od 14.00 hodin byl
postaven vedle kulturního domu bar U bráchy a bráchy. Jako každý rok byl vstup v maskách zdarma a ani letošní účast nebyla malá.
Musím říci, že bezkonkurenčně /tedy z mého pohledu/ zvítězila
“tlupa Avatarů”, kteří měli masky perfektně vypracované. Pro
další ocenění si dolétly Berušky nebo došla skupina neandrtálců.

POZVÁNKA
16. dubna se konají v kulturním
domě v Roškopově “bramborákové
hody”. Všichni jste srdečně zváni.
Přijďte k nám pobejt a pobavit se.

SPORT

12. března se vydali žáčci do Vysokého Veselí reprezentovat
Roškopov v zimním pětiboji. Vedli si dobře a někteří postoupili
do krajského kola, které se konalo v Hořicích 27. března.
Všem gratuluji a přeji hodně zdaru při dalších závodech.
Andrea Zuzánková

TOPSPINOVÉ OKÉNKO
Regionální přebor muži D

Tabulka soutěže - Základní část po 22. kole

Letošní ročník byl i pekelný, protože čertů bylo nepočítaně. I tento
rok byla bohatá tombola. Hodně zdaru do dalších ročníků všem
pořadatelům plesů a zábav.

více na: http://www.pinec.info/htm/tabulka/?soutez=1184
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Roškopov 1+1 aneb jeden měsíc a jeden týden otevřeného prostoru”
(tvůrčí dílny pro děti a mládež 2011)
Již podesáté pořádá letos občanské sdružení Open Art tvůrčí dílny pro děti a mládež
v Roškopově. Jedná se o loutkářskou, taneční, fotografickou, filmovou, hudební, výtvarnou,
kamenářskou, geologickou a výtvarně-divadelní dílnu. Celý projekt má název “Roškopov
1+1 aneb jeden měsíc a jeden týden otevřeného prostoru”.
Tyto dílny se snaží dětem nabídnout neobvyklé způsoby trávení volného času o prázdninách.
Jsou určeny jak začátečníkům, tak dětem s dlouhodobějším zájmem o daný obor; důležité je
nadšení pro hru, zábavu, poznávání a tvoření. Například na fotografické dílně se děti seznámí
se základními metodami a postupy zpracování digitální i klasické fotografie, na výtvarně-divadelně-hudební dílně, vedené členy Divadla DNO, si vyzkouší výrobu masek a kulis, vodění
loutek, herecké improvizace, hru na tradiční, neobvyklé i dosud neobjevené nástroje. Na taneční
dílně pro děti od 10 let se zase seznámí s různými tanečními styly a technikami. Geologická
dílna jim umožní nahlédnout do světa hornin a zkamenělin v blízkém i vzdálenějším okolí.
Všechny dílny jsou vedeny odborníky z řad umělců, studentů uměleckých škol i jiných oborů.
Každá dílna je zakončena přehlídkou výsledků týdenní práce: vernisáží, filmovou premiérou,
tanečním či divadelním
představením. Podrobněji
viz www.open-art.cz
Roškopovské dílny se
těší zájmu dětí z celé České
republiky; největší radost
ale máme z toho, že jsou
svým obsahem zajímavé
pro děti místní (v roce 2010
se dílen zúčastnilo 21 staropackých dětí a více než stovka dětí z
Nové Paky, Jičína, Lomnice a Jilemnice).
Při organizaci dílen, které se členové sdružení věnují dobrovolně
ve svém volném čase, se snažíme získávat finanční prostředky ze
státní i soukromé sféry, což je rok od roku složitější. Proto bychom
touto cestou rádi poděkovali Obecnímu úřadu Stará Paka za podporu v letošním roce i v letech minulých.
Mgr. Kateřina Krejčová

Sochařské řezbářské sympozium Roškopov 2011
Občanské sdružení Open Art také třetím rokem organizuje
tvůrčí dílnu pro dospělé. Jedná se o sochařské sympozium, které
proběhne 30. 7. - 6. 8. 2011.
Na týden se zde setkají představitelé sochařských ateliérů a škol
VŠUP, AVU, FAVU a ČVUT. Komunikace sochy a jejího okolí
včetně jejího působení na vizuální a emoční vjemy návštěvníka
(pozorovatele a aktivního účastníka) je nosným prvkem, na kterém
chtějí toto sympozium – workshop stavět. Letošního ročníku se
zúčastní MgA. Josef Šafařík PhD., Prof.Ak.Soch. Marian Karel,
MgA. Luděk Míšek, MgA. Jan Kovářik a Mgr. Otto Bébar. Sochy

vytvořené během sympozia budou stejně tak jako v předchozích
dvou letech umístěny a
ponechány v krajině.
Dílna je celý týden
přístupná komukoli, kdo
má zájem si s účastníky
popovídat, diskutovat
nebo se jen podívat :-)
Celý projekt bude zakončen vernisáží přístupnou
široké veřejnosti, na niž
vás tímto zveme.
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SPORT
Výroční valná hromada staropackých sportovců
V pondělí 21. února 2011 se od 17,00 hodin ve Staropacké
sokolovně uskutečnila volební výroční valná hromada Tělovýchovné jednoty Sokol Stará Paka. Výročního bilancování staropackých sportovců se jako hosté zúčastnili také místostarosta OÚ
pan Josef Dlabola a ředitel Masarykovy základní školy pan Mgr.
Pavel Antoš.

Důležitým bodem programu byla zpráva předsedy TJ pana
Mgr. Milana Pospíšila za rok 2010, v níž, mimo zhodnocení činnosti, se zabýval také ekonomickými úkoly při zajišťování chodu
jednotlivých oddílů i celé TJ.
Staropacká TJ má v současnosti 513 členů sdružených v pěti
sportovních oddílech. Nejpočetnější je oddíl kopané, který čítá
celkem 201 členů – předseda oddílu Oldřich Vrabec. Oddíl ASPV
sdružuje 179 členů – předsedkyně Mirka Kynychová. V oddíle
lyžování je zapojeno 98 členů – předseda oddílu Václav Šeps.
Oddíl stolního tenisu má 26 členů - předseda Milan Pánek. Nejmladším a nejmenším oddílem, co do počtu členů, nikoliv však

co do sportovních výsledků, je oddíl cyklistiky, s devíti aktivními
závodníky – předseda oddílu Zdeněk Tomáš.
Dosavadní výbor TJ čítal celkem deset členů: předseda TJ
Mgr. Milan Pospíšil, místopředseda Ladislav Frýba, hospodář
Miroslav Dlouhý, zapisovatel Bohuslav Nýdrle, a šest dalších
členů výboru. V revizní komisi zasedali pod vedením předsedy
Jana Šulce Zdena Straňáková a Jiří Knap.
Hospodář TJ ve své výroční zprávě rozebral ekonomickou
stránku činnosti TJ, která hospodaří s nemalými finančními částkami. Třebaže celkové výdaje TJ v loňském roce dosahovaly více
než 680 000,- Kč, roční hospodářský výsledek skončil mírným
finančním přebytkem, kterého bylo dosaženo dodržováním dohodnuté zásady, že každý oddíl si na svoji činnost musí zajistit
potřebné finanční prostředky. Tento výsledek se podařilo dosáhnout i díky finanční podpoře ze strany obce, která směřovala
především na mládežnický sport.
Zprávu předsedy TJ ještě doplnili i zástupci sportovních
oddílů.
Valná hromada ocenila též činnost a sportovní výsledky
svých členů. Za oddíl lyžování to byl, u příležitosti jeho významného životního výročí, všestranný sportovec Jaroslav Nypl, za vynikající výsledky ze zápasů ve stolním tenisu Martin Budina, jako
nejlepší jezdec oddílu cyklistiky s největším objemem najetých
kilometrů Tomáš Straňák, v oddíle kopané bylo vyhodnoceno a
odměněno celé družstvo přípravky, jež se v okresní soutěži umístilo na prvním místě, a za ASPV byly oceněny za dlouholetou
činnost v tělovýchově Mirka Kynychová a Mirka Urbanová.
Delegáti na výroční valné hromadě zvolili i nový devítičlenný výbor ve složení: Miroslav Dlouhý – oddíl kopané, Ladislav
Frýba – oddíl lyžování, Jan Herber – oddíl stolního tenisu, Bohuslav Nydrle – oddíl lyžování, Milan Pánek – oddíl stolního tenisu,
Milan Pospíšil – oddíl lyžování, Milan Typlt – oddíl kopané,
Miroslava Kynychová - ASPV, Oldřich Vrabec – oddíl kopané.
Rozdělení funkcí ve výboru zůstává stejné. Zvolena byla i nová
revizní komise ve složení: Jiří Knap, Pavel Kohút a Zdena Straňáková.
Výroční zasedání staropackých sportovců bylo zakončeno
v 19,45 hodin.
zapsal Bohuslav Nýdrle
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