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4. veǌejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konané dne 14. 4. 2011 v zasedací síni OÚ Stará Paka

USNESENÍ ZE 4. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZO schvaluje:
1) Program 4. veǌejného zasedání zastupitelstva obce doplnŠný 

o bod:  Masarykova ZŠ – opatǌení na základŠ rozpoőtu na rok 
2011 za bod 11), Rozšíǌení bodu rǻzné.

2) OvŠǌovatele zápisu z 4. veǌejného zasedání pana Ing. Pavla 
2erveného.

3) Návrhovou komisi ve složení pan Mgr. P. Antoš a pan D. Zajíc.
4) Prodej pozemku p.ő. 1045/8 v k.ú. Stará Paka o výmŠǌe 1230 m2

paní JanŠ Pajrové za cenu 450,- Kő/1 m2.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011 

5) Koupi őásti pozemku p.ő. 1503 v k.ú. Stará Paka o výmŠ-
ǌe cca 80 m2 od firem: Energoservice, s.r.o. Nová Paka,
Jespo obal s.r.o. Stará Paka, Marǝ n Koǌínek, Nová Paka a Loh-
mann a Rauschder, s.r.o. Slavkov u Brna.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 8. 2011

6) Koupi őásti pozemku p.ő. 441 v k.ú. Stará Paka o výmŠǌe
cca 250 m2 od pana Lukáše Antoše, Zápǌiőnice 522 za smluvní 
cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 8. 2011

7) SmŠnu pozemkǻ parc. ő. 646/1 o výmŠǌe cca 200 m2 od man-
želǻ Radomíra a Soni Šounových za pozemek Obce Stará Paka 
p.ő.641/2 o výmŠǌe cca 200 m2, oba v k.ú. Úsǟ  u St. Paky.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 8. 2011 

8) Bezúplatný pǌevod pozemkǻ parc. ő. 1123/2 o výmŠǌe 1579 m2,
parc. ő. 1124/30 o výmŠǌe 987 m2, parc. ő. 1124/31 o výmŠǌe
4 085 m2 a parc. ő. 1124/32 o výmŠǌe 4553 m2, vše v k.ú. Stará 
Paka od Úǌadu pro zatupování státu ve vŠcech majetkových.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 8. 2011 

9) Pronájem őásǝ  pozemku p.ő. 2/2 v k.ú. Stará Paka o výmŠǌe
30 m2 za 100,- Kő/rok paní MiladŠ Kazdové, Újezd 36, Praha 1.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011 

10) Nájemní smlouvu a smlouvu o pǌevodu őlenských práv a povin-
nosǟ  k bytovému družstvu mezi Bytovým družstvem Stará Paka, 
Obcí Stará Paka a paní Mgr. Marǝ nou Chmelaǌovou na byt ő. 3 
v őp. 520 v k.ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011 

11) Smlouvu o poskytnuǟ  sponzorského daru ve výši 6 000,- Kő
Pekaǌství Bohemia s.r.o., Jablonec nad Nisou na provozování 
prodeje z pojízdné prodejny v obci Stará Paka. 
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011

12) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a fi rmou NADOZ, s.r.o. 
Kumburský Újezd 24 na „ZbezprašnŠní úőelové komunikace 
v k.ú. Úsǟ  u Staré Paky“ za cenu 475 343,- Kő vőetnŠ DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011

13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Kamenictvím Jiǌí Kynől na 
opravu pískovcového kǌíže v RoškopovŠ za cenu 47 670,- Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011

14) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka fi rmou OK GARDEN s.r.o., 
Sládkoviőova 1233/21, Praha 4 na „Regeneraci centra Obce Stará 
Paka“ za cenu 933 127,70 Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 4. 2011

15) Dlouhodobý rozpoőtový výhled obce Stará Paka na roky 
2012 – 2014 dle pǌílohy.
Zodpovídá: starosta + úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

16) Rozpoőtové opatǌení ő. 2 Obce St. Paka na rok 2011 dle pǌílohy.
Zodpovídá: starosta + úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

17) Výsledek hospodaǌení obce Stará Paka za rok 2010 a pǌevod
výsledku hospodaǌení obce Stará Paka v őástce 4 773 147, 76,- Kő
z úőtu 431 na úőet 432 – nerozdŠlený zisk.
Zodpovídá: úőetní Termín: 30. 4. 2011 

18) Pǌevod zlepšeného hospodáǌského výsledku Mateǌské školy Stará 
Paka za rok 2010 v őástce 7 482,63,- Kő do rezervního fondu.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: 30. 4. 2011

19) Odpisový plán dlouhodobého majetku Mateǌské školy Stará 
Paka pro rok 2011 dle pǌílohy.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: 30. 4. 2011

20) Opatǌení Masarykovy základní školy Stará Paka na základŠ
rozpoőtu pro nepedagogické pracovníky na rok 2011 – zdra-
žení pronájmu tŠlocviőny a dalších prostor školy od nového 
školního roku o 100%, zpracování mezd bude propláceno 
z provozních prostǌedkǻ poskytnutých zǌizovatelem na zá-
kladŠ živnostenského listu OSV2.
Zodpovídá: ǌeditel ZŠ Termín: prǻbŠžnŠ

21) Místostarostu pana Josefa Dlabolu jako zástupce obce Stará 
Paka na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jiőín dne 17. 6. 2011.
Zodpovídá: ZO Termín: 17. 6. 2011 

ZO neschvaluje
1) Bezúplatný pǌevod pozemkǻ parc. ő. 918 o výmŠǌe 142 m2,

parc. ő. 1057/3 o výmŠǌe 466 m2, parc. ő. 1341 o výmŠǌe
152 m2, parc. ő. 1345 o výmŠǌe 435 m2., parc. ő. 1354/2 o výmŠ-
ǌe 797 m2, parc. ő. 1379 o výmŠǌe 237 m2 vše v k. ú. Stará Paka 
od Úǌadu pro zastupování státu ve vŠcech majetkových.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodlenŠ

ZO bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení z 3. veǌejného zasedání ZO.
2) PlnŠní rozpoőtu obce Stará Paka z I. őtvrtleǟ  roku 2011.
3) Pǌehled o hospodáǌském výsledku a stavu fondǻ Mateǌské 

školy Stará Paka za rok 2010.
4) Informaci pí starostky o zpoplatnŠní ǝ sku őtvrtletníku Pod-

horan fi rmou FITOS spol. s r.o. Stará Paka.
5) Informaci pí. starostky o pǌipojení obce Stará Paka k „VýzvŠ

MŠsta Chlumec nad Cidlinou k vyrovnání pǌíjmǻ obcí od 
1 000 do 10 000 obyvatel v rámci RUD od r. 2012“.

6) PodŠkování Svazu dǻchodcǻ 2R o.s., ZO Nová Paka za nein-
vesǝőní transfer v őástce 10 000,- Kő.

7) Informaci paní starostky o množících se pǌípadech poško-
zování obecního majetku. (místní rozhlas, vitríny, odpadové 
koše, atd)

8) Informaci pí. starostky o 4 pracovnících, kteǌí byli pǌijaǝ
z Úǌadu práce na veǌejnŠ prospŠšné práce.

9) Informaci pí starostky o rekonstrukci kanalizace v ul. Revo-
luőní a A. Mlejnkové, která zapoőne 25. 4. 2011.

10) Informaci p. místostarosty o špatném stavu nezpevnŠných 
cest na území Staré Paky i pǌilehlých obcích.

11) Informaci Mgr. Antoše o besedŠ, která probŠhla v Masary-
kovŠ ZŠ s Policií 2R, obvodní oddŠlení Nová Paka.

12) Žádost p. Ing. 2erveného o opravu cesty v RoškopovŠ – p. Ježek.
13) Pǌipomínku Ing. 2erveného k výzvŠ mŠsta Chlumec nad 

Cidlinou.
14) Pǌipomínku Ing. 2erveného k výbŠrovému ǌízení na regene-

raci centra Obce Stará Paka.
15) Pǌipomínku p. Š. Válka ke stavu cesty po pracích fi rmy NADOZ 

pǌi rekonstrukci kanalizace v ul. Revoluőní a A. Mlejnkové.
16) Dotaz p. Frýby na őistŠní ulic Staré Paky po zimním období.
17) Dotaz p. Frýby na katastrální hranice N. Paka – St. Paka.
18) Pǌipomínku p. Frýby k nedostaőujícímu parkovišǝ  u Mateǌské 

školy ve Staré Pace a problémǻm, které ǟ m vznikají.
19) Žádost p. Frýby na Masarykovu ZŠ Stará Paka o zapǻjőení

stolu na stolní tenis na hǌištŠ „Sokolák“.
20) Informaci p. Frýby o konání Staropackého horského krosu.
21) PodŠkování pí. Hylmarové za úpravu na hǌibovŠ v Úsǟ .
22) Dotaz p. Ing. 2erveného na využiǟ  traktoru John Deere 

v jarních a letních mŠsících.
Usnesení schváleno 8 pǌítomnými őleny zastupitelstva obce Stará Paka
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5. veǌejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konaného dne 16. 6. 2011 v kulturním domŠ v RoškopovŠ

USNESENÍ Z 5. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZO schvaluje:
1) Program 5. veǌejného zasedání ZO doplnŠný o bod:
 smlouvy - obec Stará Paka x Nadoz s.r.o. - parkovací stání
 havarijní stav – pǌeőerpávací stanice – bývalá Velveta.
2) OvŠǌovatele zápisu z 5. VZ pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení pan Štefan Válek a Mgr. Ivona 

Hykyšová.
4) Obnovenou smlouvu o výpǻjőce mezi Obcí Stará Paka a MŠs-

tem Nová Paka na pozemek parc. ő.1124/12, ostatní plocha 
- skládka, o výmŠǌe 19 038 m2 v k. ú. Stará Paka. ZámŠr obce 
Stará Paka na poskytnuǟ  výpǻjőky byl zveǌejnŠn na úǌední
desce dne 1. 4. 2009.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2011

5) Smlouvu o zǌízení vŠcného bǌemene mezi Obcí Stará Paka a 2EZ 
Distribuce, a.s. na pozemcích p. ő. 467/4, 1423/2, 1423/4 vše 
v k. ú. Stará Paka za úplatu ve výši 3 840,-Kő vőetnŠ DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2011

6) Smlouvu o smlouvŠ budoucí a smlouvŠ o zǌízení vŠcného
bǌemene smlouvy o právu provést stavbu mezi Obcí Stará 
Paka a 2EZ Distribuce, a.s., (pǌípojka nn - pí. Pechová) na 
pozemcích p. ő. 1371/4, 1372/1, oba v k. ú. Stará Paka za 
úplatu 1 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2011

7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a fi rmou NADOZ s.r.o. na zho-
tovení parkovacího stání za 111 943,-Kő s DPH u Obecního 
úǌadu Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 6. 2011

8) ZO projednalo závŠreőný úőet Obce Stará Paka za rok 2010 
a uzavírá ho s vyjádǌením souhlasu s celoroőním hospoda-
ǌením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

9) Návrh na 3. úpravu rozpoőtu Obce Stará Paka na rok 2011.
Zodpovídá: ZO, hl. úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

10) OZV ő. 7/2011 o místním poplatku za provoz systému shro-
mažřování, sbŠru, pǌepravy, tǌídŠní, využívání a odstraƶování 
komunálních odpadǻ.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodlenŠ

11) OZV ő. 8/2011 o místním poplatku ze psǻ.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodlenŠ

12) OZV ő. 9/2011 o místním poplatku za užívání veǌejného 
prostranství.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodlenŠ

13) PǌíspŠvek MasarykovŠ ZŠ Stará Paka na akci: Krajský turnaj 
žákǻ 6. tǌíd ve vybíjené ve výši 2 714,- Kő.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 30. 6. 2011

14) Neinvesǝőní náklady na žáka Masarykovy ZŠ Stará Paka ve 
výši 5 150,- Kő.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

15) Odpis pohledávky ve výši 1 684,- Kő za nájemné z bytu škol-
níka v MŠ Stará Paka.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: neprodlenŠ

16) Rozšíǌení ceníku Obce Stará Paka - pǻjőovaní traktoru - pouze 
k výuce autoškoly – 1 motohodina/100,- Kő
Zodpovídá: místostarosta Termín: 30. 6. 2011

17) PǌíspŠvek Lázeƶskému mikroregionu ve výši 15 984,- Kő
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 30. 6. 2011

ZO bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení ze 4. veǌejného zasedání Obce Stará 

Paka.
2) PlnŠní rozpoőtu Obce Stará Paka k 30. 4. 2011.
3) ZávŠreőný úőet Lázeƶského mikroregionu za rok 2010.
4) PodŠkování TJ Sokol - oddíl lyžování Stará Paka za fi nanőní

pǌíspŠvek na akce.
5) Informace dopravní fi rmy OREDO o zrušení nŠkterých auto-

busových spojǻ na území obce Stará Paka.
6) Informaci pí. starostky o výmŠnŠ vany a WC v őp. 183, pí. Kǻ-

tová + oprava instalací v KD Brdo.
7) Informaci pí. starostky o havarijním stavu pǌeőerpávací sta-

nice u bývalé Velvety ve Staré Pace.
8) Pǌipomínku p. Fejfara o sekání pǌíkopǻ u silnice a nebezpeőí

pádu stromu u potoka v Úsǟ .
9) Pǌipomínku p. Suchardy o bezpeőnosǝ  v obci Roškopov 

a žádost o osazení znaőkou „Pozor dŠǝ “ u kulturního domu 
v RoškopovŠ, pǌípadnŠ o instalaci hlásiőe rychlosǝ  a pǌecho-
du pro chodce.

10) Žádost p. Suchardy o umístŠní kontejneru na plasty a vybu-
dování pǌístǌešku na kontejnery na tǌídŠný odpad v Roško-
povŠ.

11) Žádost p. Kǌíže o zajištŠní odvodu dŠǟ  od autobusu do Ma-
teǌské školy ve Staré Pace.

ZO povŠǌuje:
1) Paní starostku podepsáním smlouvy s fi rmou VODA Cz. s.r.o., 

která bude provádŠt rekonstrukci pǌeőerpávací stanice u bý-
valé Velvety.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

Usnesení schváleno 9 pǌítomnými őleny zastupitelstva obce Stará Paka

TǌídŠný sbŠr odpadǻ v naší obci

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

Na 5. veǌejném zasedání, které se konalo 16. 6. 2011 v KD Roško-
pov, se pod bodem diskuze obőanǻ rozvinula debata o tǌídŠní
odpadǻ dle komodit v souvislosǝ  s žádosǟ  obőanǻ o posílení 
nŠkolika sbŠrných míst, vőetnŠ Roškopovského, o nádobu na 
tzv. „ostatní plasty“. TŠmito plasty se rozumŠjí všechny pǌedmŠty, 
které jsou z tohoto materiálu vyrobeny, kromŠ plastových obalǻ
od nápojǻ. Na obecním úǌadŠ jsme již v zimních mŠsících o ta-
kovéto možnosǝ  diskutovali. K takovému kroku, jako je posílení 
sbŠrných míst, je potǌeba naőerpat velké množství informací 
a vyhodnoǝ t úőinnost tǌídŠní druhotných komodit v obci z mi-
nulých období se souőasnými možnostmi. Dne 2. őervna tohoto 

roku jsme se zúőastnili v JiőínŠ odborného semináǌe, poǌáda-
ného Centrem evropského projektování z Hradce Králové, na 
téma „odpadové hospodáǌství obcí“. Smyslem tohoto semináǌe
bylo seznámit zástupce obcí s pǌipravovanou novelou zákona 
o odpadech a problemaǝ kou hospodaǌení a tǌídŠní druhotných 
surovin v rámci jednotlivých obcí. Obec Stará Paka je sdružena 
hospodaǌením a tǌídŠním odpadǻ z obalǻ v systému spoleőnosǝ
EKO-KOM, a.s.
Spoleőnost EKO-KOM, a.s. zajišǙuje plnŠní povinnosǝ  zpŠtného
odbŠru pro 21 ǝ síc klientǻ (fi rmy produkující obaly svých výrob-
kǻ) v 2R, dále eviduje 81% všech obalǻ uvedených na trh v 2R.
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V sobotu 21. kvŠtna mohli obőané Staré Paky zaznamenat zvýšený 
provoz koőárkǻ. Sluníőko svíǝ lo na cestu všem, kteǌí pǌišli se svými 
pǌíbuznými i známými do zasedací místnosǝ  obecního úǌadu, kde 
se konalo letošní první vítání obőánkǻ. Všechny dŠǝ  i jejich rodiőe
pǌivítala Mgr. P. Gardianová, písniőkami a básniőkami potŠšily dŠǝ
z MŠ, slavnostní ǌeő pronesla paní starostka Hlostová. Všechna 
miminka si postupnŠ pohovŠla v kolébce, maminky obdržely 
kvŠǝ nu a taǟ nkové pǌevzali knížeőku a baǙoh na první spoleőné
cesty. Po podpisu do kroniky se všichni postupnŠ nechali vyfo-

Vítání obőánkǻ

tografovat panem Pokorným a na závŠr jsme si pǌipili sklenkou 
vína na šǙastný život všech nových obőánkǻ.
A koho jsme pǌivítali?
Eliáš Erban Adéla Patoőková
Renata Fejfarová MatŠj Krejőí
Karolína Foltenová Andrea Žlabová
Viktorie Kodymová David Zmatlík
Nikola Marušáková Matyáš Link

Hana Hylmarová

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

K materiálovému využiǟ  je pǌedáno 69% tŠchto obalǻ. Tato fi rma 
také poskytuje obcím a mŠstǻm fi nanőní pǌíspŠvky na tǌídŠní
odpadǻ a spolupodílí se tak na úhradŠ nákladǻ na tǌídŠný sbŠr. 
EKO-KOM poskytuje svým partnerǻm dǻležité staǝ sǝ ky, podle 
nichž se vypoőítávají odmŠny obcím. Do tŠchto staǝ sǝ k jsou za-
poőítávány sbŠry druhotných komodit ze všech obcí republiky. 
Z tŠchto materiálǻ lze odvodit, kolik prǻmŠrnŠ vyprodukuje každý 
obőan tǌídŠného odpadu. Staǝ sǝ ky jsou také jistým zpǻsobem
zkreslené. V naší obci je to zkreslené pǌedevším u sbŠru papíru. 
Poloha a nadmoǌská výška naší obce a zvyšující se ceny zemního 
plynu se promítají na množství vytǌídŠné komodity. Lidé, kteǌí
nemají zaveden zemní plyn a v zimŠ topí tuhými palivy, „pǌemŠní“ 
veškerý papír radŠji na tepelnou energii. V minulém období byla 
sbŠrná místa doplnŠna o nádoby na svoz őirého skla. Dǻvodem 
je, že technologie na tǌídŠní barevného skla od őirého je jed-
nou z nejdražších, ale ne stoprocentnŠ úőinnou. Z vytǌídŠného
barevného skla už zkrátka őiré neudŠláte. Tento krok znamená 
pro naši obec bonus v podobŠ navýšení odmŠny ze svozu v ǌádu
jednotek procent.
A dostáváme se k plastovým obalǻm - odpadǻm. Na území Staré 
Paky je na sbŠrných místech tǌídŠného odpadu instalováno cel-
kem 18 kontejnerǻ na plastové lahve od nápojǻ. Proő vlastnŠ jen 
na plastové lahve od nápojǻ? VŠc se má asi takto a takové je naše 
vysvŠtlení. Tyto plastové lahve od nápojǻ jsou toǝ ž nejžádanŠjší

vytǌídŠnou komoditou, která se dá z celých 85% zpŠtnŠ využít! 
Výkupní ceny se pohybují okolo 12 ǝ síc korun za 1 metr krychlový 
slisovaného materiálu!!! A co tedy ostatní plasty? Ty se netǌídí?
Ale ano, tǌídí… Poptali jsme tuto službu u našeho svozového 
partnera, tedy Severoőeských komunálních služeb, a.s., který 
nám zajišǙuje svoz tǌídŠného odpadu. OdpovŠř na poptávku 
byla pro nás docela pǌekvapivá: „Tuto službu neposkytujeme, 
ale vedení v Jablonci nad Nisou bude schopno Vám tuto službu 
individuálnŠ nacenit.“ Ostatní obce v našem okolí, které mají 
totožného svozového partnera, prostŠ tuto službu nepoptávají, 
a tak SKS tuto službu neprovozuje. Ostatní plasty lze toǝ ž velmi 
špatnŠ zpŠtnŠ využít. 2asto jsou tyto plasty, neboli obaly, hraőky
atd. velmi zneőištŠné. Tam, kde se tyto plasty tǌídí, aǙ na sbŠrném
dvoǌe, nebo i v podobŠ nádobového sbŠru, se již nedostanou na 
tǌídící linku a jsou pǌímo odváženy na drcení. Po takové úpravŠ
jsou odváženy do spaloven, kde se využívají jako „alternaǝ vní 
palivo“. Pro nás je takováto informace od SKS pro sbŠr „ostatních 
plastǻ“ tak trochu demoǝ vující. 
V souőasné dobŠ zjišǙujeme, zda v blízkém okolí tuto službu 
neposkytuje jiná akreditovaná svozová fi rma, která by naší obci 
mohla tuto službu zajisǝ t. RozhodnŠ v tomto smŠru „neházíme 
fl intu do žita“ a o dalších informacích a skuteőnostech budeme 
prostǌednictvím Podhoranu nadále informovat.

Josef Dlabola

Pro ty, kdo chtŠjí o prázdninách sportovat a využít k tomu naše 
hǌištŠ, pǌipomínáme provozní dobu a poplatky:

1. Vstup do prostoru VSH je povolen veǌejnosǝ  v dobŠ provozu 
t.j. od 8.00-20.00 hod. každodennŠ.

2. Užívání tenisového kurtu, víceúőelového hǌištŠ a hǌištŠ na 
plážový volejbal je zpoplatnŠno őástkou 80,- Kő/hod.

Užívání hǌištŠ na malou kopanou je zpoplatnŠno őástkou 20,- Kő
na osobu, od 1.10.-31.3. bŠžného roku 30,-Kő na osobu - mimo 
školní TV, využiǟ  pro tréninkový proces a soutŠže pǌípravek, školní 
soutŠže, podnikové akce, kopaná dívek a hendikepovaných spor-
tovcǻ, turnaje rǻzných kategorií a úrovní. Pronájem klubovny pro 

Víceúőelové sportovní hǌištŠ (VSH) – Sokolák Stará Paka
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Všechny panenky byly vystaveny na pódiu a tam také byli 
pozváni autoǌi panenek a odmŠnŠni vŠcnými cenami. Zážitek 
z pǌedstavení, kde vystupovaly hvŠzdy populární hudby T. Kernd-
lová, M. Joao, B. Cristovao, Debbí, taneőní skupina T-BASS, v nás 
zanechal krásný pocit štŠsǟ . Po skonőení programu následovala 
autogramiáda, kde jsme získali podpisy hvŠzd a vyfoǝ li jsme 
se s nimi.
Miss panenka byla moǝ vací i pro pátý roőník zdejší školy, který 
zorganizoval penŠžní sbírku. Vybrali 600,- Kő, což je cena jedné 
panenky, kterou jsme jim v Hradci Králové koupili.
MŠli jsme hezký pocit z toho, že jsme mohli podpoǌit dobrou 
vŠc. TŠšíme se na další akce a Vám, co nemyslíte jenom na sebe, 
mǻžete pomoci a pomáháte, patǌí VELKÝ DÍK.

A. Kynőlová

ŠKOLA

Velmi snadno se hodnoǟ  školní rok, v nŠmž mladí sportovci na-
sbírali celou ǌadu cenných vavǌínǻ a s úspŠchem reprezentovali 
naši školu i obec za hranicemi okrsku Novopacka.
Vše to nastartovali stolní tenisté obou kategorií suverénním 
vítŠzstvím v okresním finále, konaném na domácí pǻdŠ.
V krajském fi nále pak získaly dívky 4. místo, chlapci dokonce 
2. místo.
Druhé místo jsme si odvezli i z okresního fi nále ve futsalové lize 
v kategorii chlapcǻ 6. a 7. tǌídy.
Spanilá jízda pokraőovala prvenstvím v okresním fi nále Orion 
fl orbal cupu dívek v kategorii 8. a 9. tǌíd.
Cenné stǌíbro vybojovaly i naše malé basketbalistky z okresního 
fi nále v kategorii 6. – 7. tǌíd v Nestlé cupu.
Tǌeǟ  místo si dovezli chlapci 8. – 9. tǌídy z okresního fi nále 
minikopané v JiőínŠ.
Pǌes nespoőet őtvrtých a pátých míst pǌišlo to nejlepší nako-
nec. Po suverénním vítŠzství obou kategorií v okresním kole 
vybíjené si naši šesǙáci vybojovali možnost reprezentovat svǻj
okres v krajském fi nále. Ani v Kostelci nad Orlicí jsme ostudu 

SkvŠlý rok

neudŠlali. Naopak, chlapci pǌivezli bronzový pohár, a dívky do-
konce pohár ze stǌíbra. KrásnŠ tak zakonőili školní rok, který po 
sportovní stránce nejde hodnoǝ t jinak než velmi poziǝ vnŠ. Za 
skvŠlou reprezentaci všem malým i velkým sportovcǻm dŠkuji 
a k cenným kovǻm gratuluji. „Sportovci, já tleskám“. Sportu 
zdar.        Váš L. H.

navázal na projekt organizace UNICEF „Adoptuj panenku a za-
chráníš život dítŠǝ “, jehož smyslem je získat prostǌedky pro 
celosvŠtové oőkovací programy, které zachrání život milionǻm
dŠǟ  v rozvojových zemích.
 Pusǝ li jsme se do nelehké práce ušít panenku za pomoci svých 
rukou, ale i rukou vychovatelky, maminky ői babiőky. Poslední 
týden v bǌeznu probŠhlo školní kolo „MISS PANENKA STARÁ 
PAKA“. Této soutŠže se zúőastnilo 10 panenek. Nejvíce bodǻ
získaly Brumda a 2melda (195 b.) od autorky Markéty Šírové 
(5. roő.). VítŠzné panenky jsme poslali do Hradce Králové a ty 
v mŠsíci kvŠtnu soutŠžily o „MISS INTERNET“.
Naše panenka se umísǝ la na krásném pátém místŠ. Do této 
internetové soutŠže se celkem pǌihlásilo 49 panenek.
Autoǌi panenek se zúőastnili galapǌedstavení v královéhradec-
kém Kongresovém centru Aldis, které se konalo 1. 6. 2011. 

Projekt „MISS PANENKA“

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

jednorázovou akci je možno pronajmout za 300,-Kő. Pro poliǝ cké 
strany, spolky a organizace je pronájem na akci 50,-Kő. (Nevzta-
huje se na výborové schǻze TJ Sokol Stará Paka).
V pǌípadŠ potǌeby osvŠtlení hǌištŠ je poplatek za osvŠtlení 50,-Kő
za 1 hodinu. Poplatek vybírá správce VSH a bez jeho vŠdomí je 
vstup na hrací plochy pǌísnŠ zakázán.
3. NávštŠvníci a uživatelé VSH jsou povinni se podǌídit pokynǻm

správce.

SPRÁVCE (od 1.1.-31.12):
 paní Dubcová Anna mob.: 737 124 101
 pan Dubec Josef mob.: 739 422 125
 Pǌíőná 465
 507 91 Stará Paka

Všechny ostatní informace najdete na www.starapaka.cz

INFORMACE PRO OB2ANY
V lokalitŠ Záduška jsou k dispozici ještŠ poslední dvŠ volné parcely za cenu 450 Kő/m2.
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Durynska. Ve stǌedu se usku-
teőnila prohlídka hradu Wart-
burg, která byla zpǌíjemnŠna
őeskou prǻvodkyní. Odpoled-
ne se dŠǝ  podívaly do mŠsta 
Rula na Miniatury. V krásné 
zahradŠ bylo k vidŠní mnoho 
zmenšenin dǻležitých staveb 
celého Durynska. Ve őtvrtek 
se konal výlet po Draőí stez-
ce. Výletníci ušli pǌes 10 km 
cestami v lese i mezi skala-
mi. Odpoledne se žáci naší školy utkali v bowlingovém zápase. 
Podívat se na dŠǝ  a rozlouőit se pǌišly také sympaǝ cké nŠmecké 
uőitelky, které si získaly srdce všech našich dŠǟ .
V pátek 27. kvŠtna dopoledne se celá výprava šǙastnŠ vydala na 
cestu domǻ.

Lenka Faltová

ŠKOLA

„V devátém roőníku je školní výlet na konci roku nŠco jako tǌeš-
niőka na dortu“, cituji ze slohové práce deváǙáka. V letošním 
roce mŠla devátá tǌída možnost vycestovat na školní výlet do 
zahraniőí.
V úterý 7. őervna jsme se svŠǌili železniőní dopravŠ a vyrazili jsme 
na dlouhou cestu. Na pozvání základní školy v Liptovském Hrádku 
jsme se vydali poznávat oblast Liptova.
Program, který pro nás kolegynŠ ze slovenské školy pǌipravily, byl 
opravdu pestrý a rǻznorodý. Hned ve stǌedu jsme hodlali navšǟ vit 
magnet celé naší výpravy – Štrbské pleso. Už na nádraží však zaőa-
lo pršet, pǌidala se i bouǌka, a i když jsme vyjeli až do stanice Štrb-
ské pleso, nebylo bezpeőné se k jezeru vydat. Následoval náhradní 
program – cesta „elektriőkou“ do Popradu. Alespoƶ z vlaku jsme 
obőas zahlédli tatranské velikány, když se tŠžké dešǙové mraky 
obőas protrhaly. Po návratu do školy si naši i slovenšǟ  deváǙáci
spoleőnŠ zasportovali. Sport ostatnŠ spojoval všechny úőastníky 
výletu, volejbal nebo košíková se hrály každý den.
Následující den dopoledne jsme navšǟ vili liptovský hrad a mu-
zeum Liptova s expozicí vŠnovanou pǌedevším baőovskému ǌe-
meslu. Odpoledne se všichni tŠšili do bazénu. Jeli jsme spoleőnŠ
s dŠtmi ze slovenské školy do hotelu Permon v Podbanské. Každý 
si zde užíval po svém - plavání, tobogán, klouzaőku, víǌivku.

Výlet deváǙákǻ

V pátek ráno jsme odjeli do Stanišovské jeskynŠ nedaleko Liptov-
ského Jána. Zajímavosǟ  je, že tato jeskynŠ není osvŠtlená a každý 
návštŠvník si zde svíǟ  „őelovkou“. Na konci prohlídky nŠkteǌí z nás 
obŠtovali podzemním bohǻm malý peníz a mohli pak za odmŠnu
vykonat rituál tajného pǌání. Po obŠdŠ jsme se rozlouőili s deváǙáky
ze slovenské školy a podŠkovali slovenským kolegyním za to, že nám 
umožnily prožít u nich opravdu pǌíjemné dny. Odpoledne jsme ještŠ
vyrazili do Liptovského Mikuláše porozhlédnout se po obchodech.
Pǌišel poslední veőer, balení, úklid. Brzy ráno se vstávalo a v sedm 
hodin jsme se plni nových dojmǻ a zajímavých zážitkǻ vydali na cestu 
domǻ. KvŠta Kamlerová

BŠhem svého dvoudenního výletu pod stany v kempu Pecka se letošní 
osmáci setkali s nŠkolika chlapci z osmé tǌídy nŠmecké školy v Bad La-
gensalza. PrǻbŠh celé akce byl pro všechny velmi pǌekvapivý.
Jelikož se obŠ strany nikdy pǌedǟ m nevidŠly, vǻbec se neznaly, byla 
oőekávání pǌeci jen trochu promísena s nervozitou.
Struőný pǌedbŠžný plán byl jasný – vzájemnŠ se seznámit, spoleőnŠ po-
veőeǌet opeőené buǌty, posedŠt u táboráku, sehrát pǌátelský beachvolej-
balový zápas a zbytek „se uvidí“. Žáci naší školy byli na místŠ krátce po 
poledni a vrhli se na všechny sportovní atrakce, které kemp nabízí. Den 
se pomalu kráǝ l a bylo jasné, že kluci z NŠmecka budou mít zpoždŠní.
Paőǟ  se tedy rozhodli pǌipravit ohništŠ. Práce to nebyla lehká, po období 
dešǙǻ bylo pǻvodní ohništŠ plné vody a bahna, ale nakonec se povedlo 
postavit pŠknou hraniőku, právŠ když návštŠva dorazila.
V prvních pohledech bylo znát rozpaky, tŠch ale ubývalo bŠhem sezna-
movacích her, u kterých všichni poznali, že pokud jde o jazykové znalosǝ , 
je ještŠ na őem pracovat. Jazykové nedostatky ale nezabránily spoluprá-

Setkání s žáky z Bad Lagensalza
ci dŠǟ  pǌi ǌešení zadaných problémǻ, pǌi spoleőném stavŠní stanǻ, pǌi
spoleőné pǌípravŠ veőeǌe (pro NŠmce velmi neobvyklý zážitek, neboǙ
v NŠmecku není možné rozdŠlávat oheƶ bez získání nŠkolika úǌedních
povolení), ani pǌi hǌe volejbalu, dokonce ani pǌi tanci zumby, která patǌila 
k nabídce správy areálu.
Na zaőátku bylo zmínŠno, že prǻbŠh této akce pǌekvapil všechny zúőast-
nŠné. To pǌedevším pǌíjemnou pǌátelskou atmosférou, vytvoǌenou bŠ-
hem nŠkolika okamžikǻ, vždyǙ celé setkání trvalo jen necelé őtyǌi hodiny. 
Pokud je smyslem spolupráce se zahraniőní školou, aby se dŠǝ  alespoƶ
trochu vzájemnŠ poznaly, vyzkoušely si jazykové znalosǝ , pǌedstavily si 
vzájemnŠ kulturu, životní styl a zkusily, jestli je možné spolu vycházet, 
pak tohle setkání svǻj úőel naplnilo. Vzhledem k tomu, že žáci obou škol 
se na další pǌípadné setkání tŠší (nelze jen nepǌipomenout, že naše kluky 
by, samozǌejmŠ v rámci poznávání jiné kultury, zajímalo, jak žijí a jaké 
jsou také žákynŠ spǌátelené školy), tak se zǌejmŠ akce podaǌila témŠǌ
ideálnŠ a idylicky. Adéla Krejőová

V rámci spolupráce staropacké školy s nŠmeckou školou v Bad 
Lagensalza se sedm dívek a pŠt chlapcǻ z 5. roőníku se svou 
tǌídní paní uőitelkou Vráǝ lovou a paní uőitelkou Faltovou vydalo 
na týdenní pobyt do NŠmecka. Odjezd byl v nedŠli 22. kvŠtna
ve 12,00 hodin. Cesta trvala témŠǌ sedm hodin. Ubytování bylo 
v zámeckém hotelu v malém mŠsteőku Behringen.
V pondŠlí dopoledne se celá výprava jela podívat do partnerské 
školy v nedalekém Bad Langensalza. V tŠlocviőnŠ dŠǝ  celé dopo-
ledne soutŠžily s dŠtmi z nŠmecké školy. ObŠd, který všem moc 
chutnal, pǌipravili také žáci z nŠmecké školy. Odpoledne se konala 
prohlídka Japonské a Rǻžové zahrady ve mŠstŠ. Dalším cílem výletu 
byly Koruny stromǻ, kde se žáci podívali až do výše 24 metrǻ nad 
zemí. Po dǌevŠných mostech a lávkách si mohli prohlížet bydlištŠ
rǻzných živoőichǻ a poznávat svŠt z výšky korun stromǻ. V úterý 
dopoledne se őeská výprava podívala do Ega parku. Park je plný 
nádherných kvetoucích rostlin. V areálu je také mŠlký bazén s klou-
zaőkami a prolézaőkami, ideální pro ochlazení po prohlídce parku. 
Odpoledne následovala prohlídka mŠsta Erfurt, hlavního mŠsta 

Zájezd žákǻ 5. tǌídy do NŠmecka
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ŠKOLA

Stalo se již pravidlem, že na konci školního roku pǌijme starosta 
naší obce žáky, kteǌí opouštŠjí základní školu. Letos toto setkání 
osvŠžilo pǌipravené vystoupení dŠǟ  z MŠ, které tak mimochodem 
ukázalo i deváǙákǻm, jak rychle őas leǟ  a že to není tak dávno, 
co byli ve stejném vŠku jako ty malé dŠǝőky. Teř je pǌed tŠmito 
„skoro dospŠláky“ další etapa života a záleží jen na nich, jak s ǟ m 
naloží. Po kulturním vystoupení pǌed paní starostku pǌedstupovali 
jednotliví žáci a všem sdŠlili, kam po prázdninách nastupují do 
škol a uőilišǙ. Všichni obdrželi na památku rǻži a CD Z historie 
škol ve Staré Pace. Spoleőná fotografi e na závŠr a pǌání úspŠchǻ
v dalším životŠ ukonőily malou slavnost.

Rozlouőení s deváǙáky

V tomto školním roce jsem dŠǝ  z prvních tǌíd (jsou 2 první tǌídy)
pozvala do knihovny nŠkolikrát. Poprvé hned v ǌíjnu a naposledy 
pǌed 14 dny. Mohla jsem tak sledovat, jaké pokroky dŠǝ  dŠlají, jak 
se jim písmenka pomaliőku mŠní v celá slova. Vše vyúsǝ lo v úterý 
21. 6. DŠǝ  mŠly za úkol pǌipravit si krátký text, který pǌede všemi 
pǌeőetly. Po správném zodpovŠzení kvízǻ (to abych se pǌesvŠdőila,
že mohou vstoupit do ǌíše pohádek) všechny paní starostka paso-
vala na opravdové őtenáǌe. DŠǝ  dostaly krásnou knížku Zmizelá 
škola vydanou speciálnŠ pro tuto akci nazvanou Už jsem őtenáǌ
s podporou Ministerstva školství, mládeže a tŠlovýchovy. Každé 
z dŠǟ  si také odneslo poukázku na prǻkaz őtenáǌe (mohou akǝ -
vovat s rodiői v prǻbŠhu őervence), poukázku na nanuka a také 
náramky a náhrdelníőky z korálkǻ, které jim vŠnovala paní Ma-
chová. Všichni jsme si slíbili, že se hned po prázdninách setkáme 
znovu a budeme ve spolupráci pokraőovat. Patǌí se podŠkovat 
paním uőitelkám za jejich každodenní snahu a obrovské nadšení 
pro práci. Bez nich bychom dnes nemŠli koho pasovat. Tak krásné 
prázdninové poőteníőko!

H. Hylmarová, knihovnice

Pasování prvƶáőkǻ

Fotografi e z akcí si mǻžete prohlédnout na: hǧ p://www.starapaka.rajce.net

MATEySKÁ ŠKOLA

V letošním školním roce, ostatnŠ jako každý rok, jsme se zúőastnili 
také matemaǝ ckých soutŠží. PǌírodovŠdný klokan, Matemaǝ cký 
klokan a Pythagoriáda již pro nás nejsou žádným pǌekvapením, 
ale za zmínku urőitŠ stojí skuteőnost, že naši žáci rok od roku 
získávají lepší umístŠní jak ve školním, tak v okresním kole.
Letos máme ale také dva výraznŠjší úspŠchy. Nejprve nás na pod-

Matemaǝ cké úspŠchy
zim velmi potŠšilo 2. místo v kraji v testování SCIO, které získal 
šesǙák Marek SoƯtysiak  a na jaǌe potom se umísǝ l v okresním kole 
Pythagoriády Pepa Kužel na 1. místŠ a nenechal se zahanbit ani 
v krajském kole, kde získal ocenŠní úspŠšný ǌešitel. JeštŠ jednou 
gratulujeme!

J. Kuželová

Jedno kvŠtnové ráno se naše tǌída Sedmikráska vydala vlakem 
do Lázní BŠlohrad, kde jsme navšǟ vili dŠtské hǌištŠ. DŠǝ  nadše-
nŠ vyzkoušely veškeré prolézaőky a houpaőky. Pǌesto nejvŠtším
zážitkem z celého výletu byla jízda vlakem a hlavnŠ tunelem. 
Nikdo z dŠǟ  se nebál!
Celé dopoledne bylo zdaǌilé, poőasí nám pǌálo a plni nových 
dojmǻ jsme se vráǝ li zpŠt do naší mateǌské školy.

Eva Zahradníková

Výlet vlakem do Lázní BŠlohrad
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MATEySKÁ ŠKOLA

Od záǌí 2010 zaőal v pod vedením paní uőitelek Odety Pilaǌové 
a Kateǌiny Trejbalové pǻsobit v naší mateǌské škole nový pŠvecký 
sboreőek. DŠǝ  mu daly název Zvoneőek. Jednou týdnŠ odpoledne 
se ve Sluníőkové tǌídŠ schází dŠǝ , které se mají zájem nauőit nové 
písnŠ a taneőky. Zdokonalují se zde v hudebním cítŠní a seznamují 
se s rǻznými typy písní, rozvíjí své pŠvecké a pohybové schopnosǝ
a dovednosǝ . O úőast ve sboreőku je také pro pŠkný a citlivý pǌí-
stup, který mají paní uőitelky k dŠtem, velký zájem. Sboreőek má 
již za sebou první úspŠšná vystoupení. Vǻbec poprvé se pǌedvedl 
pǌi návštŠvŠ ve stacionáǌi pǌi organizaci Život bez bariér. Velmi 
úspŠšné bylo vystoupení dŠǟ  v DomovŠ seniorǻ v Nové Pace, 
kde si babiőky a dŠdeőkové s našimi malými zpŠváőky i zazpíva-
li. Sboreőek vystoupil i pǌi vítání nových staropackých obőánkǻ
a pǌi rozlouőení s žáky devátých tǌíd základní školy. Pǌíšǟ  rok, až 
získají více zkušenosǟ , mají v úmyslu se zúőastnit i poprvé pŠvec-
ké soutŠže Novopacký slavíőek. Budeme jim držet palce. Paním 

Nový sboreőek v mateǌské škole

Celý školní rok si s dŠtmi vyprávíme pohádky. Pǌi nich se dŠǝ  uőí
pohádkám naslouchat, vyprávŠt je a pǌedškoláci si umí pohádku 
i zahrát.
Tentokrát však pohádka nepǌišla za námi do MŠ, ale my za ní. 
Na zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou na nás őekalo 
pohádek hned nŠkolik. Ke všem bylo pǌipraveno mnoho krásných 
kostýmǻ a dekorací. DŠǝ  formou hádanek urőovaly, ke které po-
hádce co patǌí. Potom jim „paní knŠžna“ pohádku vyprávŠla.
Když už byly pohádkovŠ unavené – pǌišla vhod výtvarná dílna. 
DŠǝ  si mohly nakreslit, vystǌihnout ői nalepit nejoblíbenŠjší po-
hádkovou postaviőku.
Další zážitek dŠǝ őekal za nejvŠtšími dveǌmi.  Kostýmy princǻ,
ryǟǌǻ, princezen, šavle a šǟ ty byly pǌipraveny pro dŠǝ  na vy-
zkoušení a pǌípadné fotografování. Všechny dŠǝ  se nechaly zlákat 
a výsledkem jsou pŠkné fotografi e princezen, princǻ a ryǟǌǻ na 
koni. Každý se rád pochlubil rodiőǻm.
Jako tǌešniőka na dortu dŠǝ őekal na nádvoǌí velký gumový skákací 
hrad. No ǌeknŠte, kdo by odolal. A potom už opravdu byl őas na 
výborný ǌízek od naší paní kuchaǌky a na dobroty od maminky. 
I probŠhnuǟ  v krásném zámeckém parku bylo pǌíjemné. Pǌedsta-
vovali jsme si, jak se tady procházely princezny a jezdily koőáry
tažené koƶmi.
Cesta zpŠt domǻ ubŠhla rychle a dŠǝ  už se tŠšily, jak všechno 
budou doma vyprávŠt.
Tak zase pǌíštŠ.

VŠra Šilhánová

Výlet do pohádky

uőitelkám, které sboreőek vedou a vŠnují dŠtem i svǻj volný őas,
patǌí veliké podŠkování. Lenka Typltová

ného bezu). A už na nás 
őekala zkouška odvahy 
- hledání ukradeného 
totemu ve tmŠ na pǻdŠ.
Hurá pro baterky a jdeme 
odvážnŠ na to! Všichni 
jsou pašáci, nikdo se (sko-
ro) nebál. Únava nás tak 
zmohla, že honem pǌipra-
vit spacáky, zachumlat se 
a za poslechu pohádek všichni postupnŠ usínají. Ráno jsme se 
nasnídali a již nedoőkaví rodiőe zaőínají Ǚukat na dveǌe.

Tak zase nŠkdy. HOWGH!

V pátek 17. 6. okolo 17. hodiny se zaőalo pǌed roubenkou velké ro-
jení. DŠǝ  z MŠ mŠly slavnostní ukonőení školního roku a pokraőo-
vání bylo právŠ v roubence. Tentokrát jsme naše spaní v knihovnŠ
pojali jako Noc s indiány. DŠǝ  si s rodiői doma pǌipravily indiánské 
őelenky, uőitelky a knihovnice samozǌejmŠ nezǻstaly pozadu. Po 
odložení všech spacákǻ, karimatek a shromáždŠní „proviantu“ 
jsme poǌídili první foto a poslali jsme rodiőe domǻ. Teř teprve 
se z nás stali správní indiáni - pomalováním obliőeje váleőnými 
barviőkami. DŠǝ  si nakreslily a vystǌihly rǻzné moǝ vy, jejichž 
pǌilepením na kǻl vznikl totem. Poté jsme venku kolem totemu 
tanőili. Vydali jsme se „ulovit bizona“ a pǌi cestŠ jsme museli 
pǌekonat spoustu nástrah.
Po návratu do knihovny jsme se dali do porcování a ochutnávání 
bizona, což jsme vydatnŠ zapíjeli „ohnivou vodou“ (šǙáva z őer-

Indiáni v roubence
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Pracuji v knihovnŠ již 12 let. Zároveƶ pár let dojíždím do Studijní 
a vŠdecké knihovny v Hradci Králové, kde jsem jednou z nŠko-
lika knihovnic v redakőní radŠ őasopisu U nás. Je to őtvrtletník 
zamŠǌený na őinnost a propagaci práce knihoven a na podporu 
őtenáǌství. Dovolila jsem si pǌispŠt svojí troškou do mlýna a na-
psala jsem őlánek o tom, jaká je práce knihovníka na vesnici. 
Posuřte sami.

Profesionální knihovník je holka pro všechno
Zrovna minulý týden jsem zase slyšela názor jednoho obyvatele, 
který v knihovnŠ asi nikdy nebyl: „To je krásné povolání být kni-
hovnicí, celý den si mǻžete őíst!“ Joj, kdyby to tak byla pravda, 
to by se mi práce knihovnice teprve líbila! Jenže! ZamŠstnání 
knihovníka obnáší všechno jiné, jen bohužel na őtení őas nezbývá. 
Je pravda, že na tomto místŠ mluvím za knihovníky a knihovnice 
malých knihoven, kde pracuje jen jeden profesionální pracovník. 
Je toǝ ž obrovský rozdíl mezi velkými knihovnami, kde zamŠstnan-
ci pracují v rǻzných specializovaných oddŠleních (obnova knižního 
fondu, katalogizace, MVS, rešerše a hlavnŠ samozǌejmŠ pǻjőování 
knih) a mezi jedním knihovníkem, který tyto práce vykonává sám. 
Nejvíce se „zapoǟ “ ǝ , kteǌí neprošli knihovnickou školou a vše se 
uőí za pochodu, protože na nŠjaké velké zauőování není őas.
Ale zaőnŠme od zaőátku. Pǌedstavte si, že jste byl právŠ jmeno-
ván knihovníkem. Všechno je pro vás nové - seznamujete se se 
svými őtenáǌi, poznáváte knihovní fond, nový knihovnický pro-
gram, hned vás atakuje škola, že by ráda besedy - a zatoőí se vám 
hlava. Neznáte své őtenáǌe natolik, abyste jim hned vybrali tu 
nejlepší őetbu. Mnozí spoléhají na to, že : „Máte pǌece všechno 
pǌeőtené, tak mi nŠco vyberte!“ Nejlepší je, když vás hned őeká 
revize knihovního fondu (je pravda, že na Jiőínsku máme skvŠlou
podporu v DanŠ Michlové a Lence Knapové, které mají revize na 
starosǝ ). Ve vŠtšinŠ našich knihoven se revize provádŠla ještŠ
pouze fyzicky, tzn. knihu po knize vzít a zkontrolovat. Ale je to 
zase nejlepší možnost, jak se seznámit se svým fondem. Následuje 
složité dohledávání a posléze odepisování dokumentǻ. Vytvoǌit
seznam vyǌazených knih, najít prostor, kde vyǌazené knihy na-
bídnout őtenáǌǻm a další a další administraǝ vní vŠci. To vše za 
bŠžného provozu a pǻjőování. Do toho vám zavolá zamŠstnavatel, 
že má pro vás akutní úkol - nejlépe hned vyhledat v obsáhlých 
kronikách urőitou informaci. A to už hoǌí termín s dokonőením
místního obecního őasopisu, jehož je ve velké vŠtšinŠ knihovník 
šéfredaktor. Tak rychle dohonit ty, kteǌí dluží őlánek, vytvoǌit
a zpracovat pár fotografi í, dopsat úvodní slovo a őekat, co na to 
ǌeknou v ǝ skárnŠ. A protože jste zaőínající knihovník, je dobré 
a pro vaši práci dǻležité absolvovat rǻzné kurzy a školení. Termíny 
tŠchto akcí se vŠtšinou shodují s výpǻjőními dny knihovny. Co 
teř! Nemáte nikoho, kdo by vás v práci nahradil, kolega neza-
skoőí. Pokud prozíravý pǌedcházející knihovník nemŠl v zásobŠ
spolehlivou zauőenou náhradu (vŠtšinou uőitelky v dǻchodu nebo 
kamarádka na mateǌské) musíte po dobu kurzu zmŠnit pǻjőovní
hodiny, protože zavǌít knihovnu úplnŠ je nesmysl. A tady narazíte 
na fakt, že lidé obecnŠ neőtou žádné plakáty, informace, aő vše 
visí dostateőnŠ dlouho v úrovni oőí na dveǌích knihovny. Relace 
v rozhlasu každý vyslechne a zapomene. Takže každý den po 
absolvování kurzu najdete na obecním úǌadu nebo v JednotŠ
pár tašek s knihami nepozorných őtenáǌǻ, které promptnŠ vy-
mŠníte a zase doruőíte zpŠt adresátǻm, kteǌí to do pǌíštŠ zase 
zapomenou. V meziőase pǌipravíte nŠkolik besed pro školu, školku 
a také samozǌejmŠ se snažíte zajisǝ t kulturu i pro dospŠlé. Máte 
velmi omezené fi nanőní zdroje, využíváte tedy všech možnosǟ
k levnému „nákupu“ informací, pǌednášejících ői vystavujících. 
Chcete pro své őtenáǌe a návštŠvníky pǌipravit i celostátnŠ „vy-
myšlené“ akce – Noc s Andersenem, Týden knihoven, Pasování 
prvƶáőkǻ – protože to jsou akce, které pǌitáhnou nové őtenáǌe,
ale také jsou to őinnosǝ  nadevše pǌíjemné i pro nás. Do toho 

KNIHOVNA

organizujete bazar ošacení, vítání obőánkǻ, dŠtský i dospŠlácký
karneval, posezení s hudbou pro dǻchodce, pǌedvánoőní zpívání 
u jesliőek, výstavy betlémǻ, prodej korálkǻ,...
Profesionální knihovník na vesnici je pǌibližnŠ totéž, jako býval 
dǌíve uőitel - musí si poradit se vším. Vše se daǌí, pokud pracuje 
pod vstǌícným zamŠstnavatelem (což dle ǌeőí kolegyƶ a kolegy 
není vǻbec pravidlem!), má kolem sebe pár stejných nadšencǻ,
co nehledí na őas a na pohodlí. Vím, že tohle všechno zažívají 
pracovníci ve všech knihovnách. My, kteǌí pracujeme v malých 
knihovnách, jsme na to sami.
Ale ruku na srdce – dŠláme to moc rádi (tedy vŠtšinou rády) a s 
láskou! TŠšíme se na každý den, kdy k nám zavítají őtenáǌi, kdy 
pomǻžeme alespoƶ krátkým popovídáním rozptýlit chmury na 
tváǌi. To se v žádném archivu nebo v kanceláǌi nestane. To zaží-
váme jen my u výpǻjőních pultǻ.
Vše, co jsem napsala, berte prosím jako vyznání knihovnice 
s dvanácǝ letou praxí. Naše práce je úžasná, velice rǻznorodá 
a strašnŠ zajímavá. Dnes a dennŠ se setkáváme se zajímavými 
lidmi, získáváme nové informace a pracujeme v krásném pro-
stǌedí (prominou mi knihovníci, kterým padá na hlavu omítka, 
zatéká do regálǻ a őekají, až na nŠ také snad dojde nŠkdy ǌada
s dotacemi). Možná jsou krásnŠjší povolání, ale práce profesio-
nálního knihovníka na vesnici ői v malém mŠstŠ je skoro práce 
za odmŠnu!

H. Hylmarová

...a proto si naší „Hanői“ tolik vážíme!!!
V roce 2010 byly v registru Ministerstva kultury evidovány 403 veǌejné
knihovny na území Královéhradeckého kraje (mŠstské, obecní, školské, 
odborné vőetnŠ knihoven őtyǌ krajských muzeí). V kraji je 448 mŠst, 
mŠstysǻ a obcí, z toho plyne, že ne všechny obce zǌizují knihovnu.

VŠra Hlostová
starostka obce a krajská zastupitelka, őlenka kulturního výboru

- to byl název výstavky Nataši a Jaroslava Kalouskových ze Želez-
nice, kterou jste si mohli v knihovnŠ prohlédnout od 1. do 17. 6. 
Manželé Kalouskovi již pǌed nŠkolika lety v roubence vystavovali 
a jejich tvorba mŠla velký ohlas. Proto jsem je pozvala znovu a 
opŠt nás pǌesvŠdőili, že mají moc šikovné ruce.

BARVAMI A DLÁTEM

! PyIPOMENUTÍ !
pro pǌipomenuǟ : veškeré informace o knihovnŠ, odkazy i po-
zvánky na akce najdete na www.knihovnastarapaka.webk.cz

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVN=:
19. 7. – 29. 7.  dovolená
1. 8. – 5. 8.      otevǌeno
8. 8. – 19. 8.    dovolená
22. 8. - ……      otevǌeno

Místní knihovna Stará Paka

Vás zve na výstavu

Nataši
a

Jaroslava

Kalouskových

Zaļátek výstavy je 1 6.2011 a ukonļení 17.6.2011
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Svaz dǻchodcǻ – novopacká organizace - je stále akǝ vní, z její 
bohaté őinnosǝ  uvádíme: zájezdy do Polska (Kudowa Zdroj, solná 
jeskynŠ), kde si naši dǻchodci léőí dýchací ústrojí a potom naku-
pují na tržnici. Oblíbené jsou zájezdy do divadla v Mladé Boleslavi 
nebo návštŠva operety ve Vysokém nad Jizerou. Poǌádáme kurzy 
výuky poőítaőové gramotnosǝ  - 23 uchazeőǻ. Na tyto kurzy jsme 
dostali pǌíspŠvek od hejtmana Královéhradeckého kraje Ing. Fran-
ce ve výši 15 000,-Kő, za což mu moc dŠkujeme. PodŠkování patǌí
i őlenǻm 2SSD Ing. SobŠslavovi a panu Škvaǌilovi.
Taneőní páteőní odpoledne se konalo 15. dubna a bylo to v letoš-
ním roce již potǌeǟ . Tady se schází kolem 60 őlenǻ. Touto cestou 
chceme podŠkovat i majiteli panu Militkému, který nám zajišǙuje
moc dobré koláőky.

za výbor organizace Miroslav Šulc

Svaz dǻchodcǻ

Mezi nejpǌitažlivŠjší akce poǌádané pro dǻchodce Novopacka 
patǌí tajné výlety.
Byla stǌeda 20. dubna, byl krásný sluneőný den. Padesát úőastníkǻ
odvezl autobus nejdǌíve k Váleőnému muzeu bojištŠ na Chlumu. 
Na místo, které bylo stǌedem bitvy prusko-rakouské války 3. őer-
vence 1866. Seznámili jsme se s pǌehledem celého váleőného
tažení a prǻbŠhem vlastní bitvy. Prohlédli jsme si i výzbroj a vý-
stroj zúőastnŠných armád. V sousedství muzea je vyhlídková vŠž,
na kterou se vydali ǝ  odvážnŠjší z nás. OdmŠnou byl pǌekrásný 
pohled na okolní krajinu.
Pokraőovali jsme na zámek Hrádek u Nechanic. Pǌekvapil nás 
velikonoőní výzdobou. Kvalitní výklad pana prǻvodce o historii 

Senioǌi na výletŠ
a prostorách zámku byl obohacen zajímavým povídáním o veliko-
noőních zvycích a obyőejích. Na zajednaný obŠd jsme se zastavili 
v restauraőním zaǌízení v Horní Nové Vsi.
Posledním cílem výletu byl Památník K. V. Raise v Lázních BŠ-
lohradŠ, kde jsme si prohlédli prodejní výstavu „Velikonoce 
s jarními kvŠǝ nami.“ Byly zde výrobky dŠǟ  i dospŠlých, z nichž 
nŠkteré jsme si zakoupili pro radost a vylepšení domácí atmo-
sféry Velikonoc.
Potom nás pan Grundmann spolehlivŠ jako vždy odvezl do našich 
domovǻ. A dŠkujeme B. Hamáőkovi za pǌípravu a zorganizování 
této další úspŠšné akce.

V. J.

V pátek 20. kvŠtna 2011 se uskuteőnil ve Staropacké sokolov-
nŠ charitaǝ vní koncert pro obőanské sdružení Sportem proǝ
bariérám 2eský ráj. Tím, kdo zavítal nejen mezi Staropaőáky, 
byl svŠtovŠ uznávaný kytarový virtuóz pan ŠtŠpán Rak. Koncert 
probŠhl v pǌíjemné atmosféǌe a všichni pǌítomní se mohli zapo-
slouchat jak do autorských skladeb ŠtŠpána Raka, tak i do písní 
Hašlerových, Ingrišových, slavných Beatles a samotného Elvise. 
Koncertu se zúőastnili i samotní őlenové obőanského sdružení, 
kterým byl koncert vŠnován a Jan Pelikán seznámil pǌítomné 
s akǝ vitami i plány sdružení.

Koncert ŠtŠpána Raka v SokolovnŠ
Milým pǌekvapením byla őástka, která se vybrala dobrovolným 
vstupným posluchaőǻ. DŠkujeme všem pǌítomným, že podpoǌili
sdružení Sportem proǝ  bariérám celkovou őástkou 5009,- Kő.
A protože ŠtŠpánu Rakovi se ve Staropacké sokolovnŠ zalíbilo, 
pǌislíbil, že v tŠchto charitaǝ vních koncertech bude i nadále po-
kraőovat. Myslíme si, že pro Starou Paku je velká őest, když si ji 
takový umŠlec, kterým ŠtŠpán Rak bezesporu je, vybere pro své 
koncertování a tŠšíme se na návštŠvu a podporu Staropaőákǻ
na dalších koncertech.

Petra Šimǻnková, Staropacká sokolovna

SPOLE2ENSKÝ ŽIVOT V ROŠKOPOV=

Velikonoőní zábava

16. dubna uspoǌádali őlenové SDH Roškopov Velikonoőní zábavu 
spojenou s bramborovými hody. I letošní zábava se vydaǌila. Všem, 
kteǌí se podíleli na výrobŠ, peőení, roznášení ale i na konzumaci 
výborných bramborákǻ, patǌí velký díl. K dobré pohodŠ a tanci hrál 
Petr Fejfar. Na letošní zábavŠ se dražilo asi 20 kusǻ nádhernŠ uplete-
ných pomlázek. NejkurióznŠjší dražbu provádŠl LudŠk Sochor, který 
pǌihazoval őástku sám na sebe, a tak dražil pouze sám se sebou.

SoutŠže v požárním sportu
BŠhem mŠsícǻ dubna i kvŠtna provádŠli hasiői opravu prasklé 
zdi ve velké hasiőárnŠ, vymŠnili stará svŠtla za nová a vymalovali. 
Zaőátkem kvŠtna se soutŠžící őlenové SDH zaőali pǌipravovat na 
soutŠž v požárním sportu.
7. kvŠtna se družstvo mužǻ pod vedením pana J. Tomeše zú-
őastnilo soutŠže v Úbislavicích. Skonőili na pátém místŠ z deseǝ
soutŠžních družstev.

SoutŠže v požárním sportu

21. kvŠtna se konala okrsková soutŠž v Úsǟ  na louce za bývalým obchodem. 
Než zaőala samotná soutŠž, hroznŠ pršelo. NaštŠsǟ  se poőasí umoudǌilo
a nechalo všechna družstva soutŠžit. Úvodem všechny pǌivítali pan Rail, 
starostka obce VŠra Hlostová, místostarosta Josef Dlabola a s organizací sou-
tŠže nás seznámil starosta SDH Úsǟ  ZbynŠk Matouš. Hlavním rozhodőím byl 
Jan Polák. Mezi ženami se utkala tǌi družstva - jedno z Roškopova a dvŠ ze 
Staré Paky. Roškopaőky (Radka Suchardová, Ilona Jandová, Míša 2ervená, 
Andrea Zuzánková, Lucie a Jindra Michalíkovy, Jana Šafáǌová, Sandra Pourová 
a Pavlína Sklenáǌová) se umísǝ ly na 2. místŠ. Všem dŠkuji za velice zdaǌilý
výkon v improvizovaném složení a po úpravách na poslední chvíli. Za muže
z Roškopova soutŠžila dvŠ družstva, která se za Starou Pakou umísǝ la na 
3. a 4. místŠ. Hostovala zde družstva ze Zboží a Úbislavic, obŠ soutŠžila mimo 
poǌadí, ale Zboží bylo bezkonkurenőnŠ nejlepší. Pǌedávání cen a plaketek ke 
110. výroőí založení SDH Úsǟ  probŠhlo na hǌišǝ  u kulturního domu, kam se 
poté pǌesunula veőerní zábava. K tanci a poslechu hrál Petr Fejfar. Výborné 
maso pǌipravily Lenka Fejfarová a Jára Kadavá. Letošní soutŠž se obešla bez 
zranŠní a probŠhla v dobré náladŠ.
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SPOLE2ENSKÝ ŽIVOT V ROŠKOPOV=

16. őervna se v místním kulturním domŠ konalo výjezdní zasedání 
zastupitelstva obce Stará Paka. Jednání se zúőastnilo 10 obőanǻ
z Roškopova a z Úsǟ .

Výjezdní zasedání obce Stará Paka

Hasiőská schǻze
18. őervna se konala hasiőská schǻze, kde se domlouvaly tyto 
akce:
1) úőast őlenǻ SDH Roškopov na 115 letech založení SDH Úbis-

lavice dne 2. őervence
2) hasiőský den konaný 23. őervence
3) úőast na “noőním útoku” v Úbislavicích 27. srpna
4) dŠtské odpoledne 3. záǌí v RoškopovŠ na svazarmovské 

chatŠ
5) hasiőský výlet stanovený na 24. – 25. záǌí do Jižních 2ech

Dne 3. záǌí v sobotu se na svazarmovské chatŠ v RoškopovŠ bude 
konat dŠtské odpoledne.
Všichni jste s dŠtmi srdeőnŠ zváni.

Krásné prožiǟ  prázdnin a dnǻ dovolených Vám pǌeje
Andrea Zuzánková

POZVÁNKA

Sportovní život

Ani nejmenší obőané naší vesnice nezaháleli a pod vedením Jiǌího 
Suchardy st. reprezentovali Roškopov v JiőínŠ na atleǝ ckých závo-
dech. Své síly s ostatními zmŠǌili sourozenci Šafáǌovi, Pepa Pour, 
Ondra Zuzánek, Bohoušek Ryšálek a Petr Lešák. Všem dŠkujeme 
a gratulujeme k bájeőnému umístŠní.

SPORT

Turnaj pǌípravek

V sobotu 25. őervna 2011 pǌipravil oddíl kopané pǌi TJ Sokol Stará 
Paka tradiőní turnaj pǌípravek o pohár starostky obce Stará Paka. 
Turnaj byl poǌádán v rámci akce - Fotbal ano, drogy ne (DŠǝ  patǌí
na hǌištŠ, ne na ulici). Turnaj podpoǌil i Královéhradecký kraj fi -
nanőním pǌíspŠvkem. Smyslem turnaje bylo porovnání výkonnosǝ
mužstev z jednotlivých okresǻ kraje a získání moǝ vace lásky ke 
sportu a zejména v tomto pǌípadŠ k fotbalu. PŠknými cenami 
pǌispŠli sponzoǌi fotbalového oddílu ve Staré Pace.
Za úőasǝ  4 mužstev, vítŠzǻ okresních soutŠží Královéhradeckého 
kraje a domácího mužstva - FK Chlumec n. Cidlinou, FK Vrchlabí, 
SK Jiőín a TJ Sokol Stará Paka - byl turnaj sehrán systémem každý 
s každým a zápasy o koneőné poǌadí. Sǟ nem byla neúőast vítŠze 
okresu Náchod a okresu Rychnov n. KnŠžnou . Pǌesto bylo se-
hráno 8 pŠkných zápasǻ, kdy hlavnŠ byla vidŠt snaha domácího 
mužstva, jež hrálo proǝ  vŠkovŠ starším hráőǻm. V mužstvu SK 
Vrchlabí startovala dívka, která mnohdy pǌedőila svojí technikou 
i zdatné fotbalisty a právem byla vedením turnaje vyhlášena 
nejlepším hráőem turnaje. RovnŠž byl vyhodnocen nejlepší 
brankáǌ – tentokrát došlo na domácího Antonína Doubka, který 
pǌes svoji nevelkou postavu v brance vynikal, a nejlepší stǌelec,
jenž se rekrutoval z mužstva SK Jiőín.
O koneőném poǌadí v turnaji rozhodly zápasy mezi 1. a 2. 
ze základní tabulky a 3. a 4. ze základní tabulky. UmístŠní: 
1. FK Chlumec nad Cidlinou (po tŠsném vítŠzství nad TJ Sokol 
Stará Paka 1:0), 2. TJ Sokol Stará Paka, 3. FC Vrchlabí a 4. SK Jiőín.
Po ukonőení turnaje bylo pro všechny úőastníky a vedení oddílu 
zajištŠno obőerstvení v místní restauraci a penzionu Sokolovna. 
Turnaj se všem úőastníkǻm líbil, k dobrému prǻbŠhu pǌispŠlo
i poőasí, které pǌes „ranní sprchu“ vydrželo a obőas se usmálo na 
hráőe i sluníőko. Po sportovní stránce mŠl turnaj dobrý prǻbŠh,

zápasy byly ǌízeny domácími rozhodőími – p. Jaroslavem Barkem 
a Pavlem Palmem. I za jejich výkon je tǌeba podŠkovat. Ceny jed-
notlivým mužstvǻm byly pǌedány za úőasǝ  starostky obce – pí 
VŠry Hlostové, pǌedsedy oddílu Oldǌicha Vrabce a őlena výboru 
oddílu kopané Milana Typlta. Celý turnaj moderoval őlen RK pǌi
TJ Sokol Stará Paka p. Jiǌí Knap.

Výbor oddílu kopané TJ Sokol Stará Paka, őerven 2011

Topspinové okénko TJ Sokol Roškopov
Ve dnech 22. a 23. dubna uspoǌádali őlenové oddílu TJ Sokol stolní 
tenis velikonoőní turnaj.

První den se za zelenými stoly utkala mládež. Poǌadí: 1. Marǝ n Ma-
touš, 2. Míra Šafáǌ, 3. Kuba Kulhánek, 4. Pepa Pour, 5. Ondra Zuzánek, 
6. PéǙa Šafáǌ. Uvedení hráői obdrželi krásné diplomy a vŠcné ceny.
Druhý den, v sobotu, zmŠǌili své síly mezi sebou pǌevážnŠ őlenové 

oddílu. Poǌadí: 1. Petr Krejőí ml., 2. Josef Krejőí, 3. Pavel 2ervený, 4. On-
dǌej Koőandrle, 5. Jiǌí Stuchlík, 6. LudŠk Sochor, 7. Pavel Krejőí, 8. Petr 
Samek, 9. Karel Zuzánek, 10. Kuba Kulhánek a 11. Milan Kǌíž.
Zúőastnily se i dvŠ ženy a jedna holőiőka, takže si zahrály nŠkolik zá-
pasǻ proǝ  sobŠ Jindra Michalíková a Terezka a Andrea Zuzánkovy.
K obőerstvení se podával výborný gulášek v rozpeőeném bochníku 
chleba, který pǌipravila paní Krejőová – byl opravdu výborný!
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SPORT

Aktuality z oddílu stolního tenisu - Stará Paka
Divize muži
Tabulka soutŠže po 22. kole - Základní őást

Poǌ. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body

1 Kostelec n.O. A 22 19 1 2 0 697:423 203:88 61

2 Stará Paka A 22 15 4 3 0 711:439 207:96 56

3 Valdice A 22 15 2 5 0 697:514 194:120 54

4 Tǌebechovice p.O. A 22 13 3 6 0 708:601 187:148 51

5 Slavia Hr.Králové A 22 12 1 8 1 624:660 165:171 46

6 RtynŠ v P. A 22 9 3 10 0 673:645 173:167 43

7 Dvǻr Králové n.L. B 22 7 4 11 0 625:703 149:188 40

8 Jiőín A 22 8 1 13 0 590:685 155:183 39

9 Lhoty u Potšt. A 22 5 6 11 0 620:691 157:191 38

10 Nová Paka A 22 7 1 14 0 565:702 133:199 37

11 Úpice A 22 5 1 16 0 545:747 124:203 33

12 Bukovice A 22 2 3 17 0 527:772 119:212 29

Poǌ. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body

1 Železnice A 22 18 2 2 0 742:476 210:105 60

2 KPST Hr.Králové A 22 16 2 4 0 723:457 205:100 56

3 Nová Paka B 22 16 1 5 0 693:613 196:135 55

4 Poǌíőí A 22 13 5 4 0 749:617 200:151 53

5 Lánov A 22 14 2 6 0 709:534 193:131 52

6 Vrchlabí C 22 10 1 11 0 611:592 156:152 43

7 Sokol Hr.Králové 2 E 22 9 0 13 0 533:660 134:180 40

8 Stará Paka B 22 7 2 13 0 577:639 141:174 38

9 Chlumec n.Cidl. B 22 7 1 14 0 598:686 148:183 37

10 Bernarǝ ce A 22 3 6 13 0 630:730 152:194 34

11 Kopidlno A 22 4 0 18 0 429:700 90:204 30

12 Salamandr HK A 22 3 2 15 2 398:688 88:204 28

Krajská soutŠž II.tǌídy muži,skupina A
Tabulka soutŠže po 22. kole - Základní őást

Regionální pǌebor muži A
Tabulka soutŠže po 22. kole - RP muži A

Poǌ. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body

1 Nemyőeves A 22 20 1 1 0 928:574 269:127 63

2 Jiőín B 22 16 3 3 0 881:634 248:148 57

3 Hoǌice B 22 14 3 5 0 813:660 233:163 53

4 L. BŠlohrad A 22 14 2 6 0 924:580 260:136 52

5 Popovice A 22 12 3 7 0 822:717 223:173 49

6 N. Paka C 22 12 2 8 0 788:706 214:182 48

7 Železnice B 22 10 4 8 0 738:732 198:198 46

8 Libáƶ A 22 8 2 12 0 694:755 190:206 40

9 Rovensko A 22 6 1 15 0 617:838 150:246 35

10 St. Paka C 22 4 2 16 0 569:887 135:261 32

11 Lány A 22 4 0 18 0 625:899 136:260 30

12 Veliš A 22 0 1 21 0 515:932 120:276 23

Regionální pǌebor muži D
Tabulka soutŠže po 22. kole - Základní őást

Poǌ. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body

1 Valdice C 22 19 3 0 0 916:530 266:130 63

2 Chomuǝ ce A 22 18 1 3 0 927:508 274:122 59

3 Veliš B 22 17 1 4 0 887:566 254:142 57

4 St. Paka D 22 16 0 6 0 857:607 244:152 54

5 Radim B 22 13 0 9 0 808:675 222:174 48

6 L. BŠlohrad E 22 12 1 9 0 756:765 195:201 47

7 Nemyőeves D 22 8 3 11 0 693:801 179:217 41

8 Popovice C 22 8 1 13 0 680:797 181:215 39

9 Rovensko C 22 6 2 14 0 704:792 177:219 36

10 Roškopov A 22 3 0 19 0 529:868 140:256 28

11 Butoves C 22 2 2 18 0 552:918 128:268 28

12 Slaǝ ny A 22 2 2 18 0 458:940 116:280 28

Regionální pǌebor žáci
Tabulka soutŠže po 5. kole - Základní őást

Poǌ. Mužstvo Utkání V R P K Sety Zápasy Body

1 N. Paka A 10 10 0 0 0 298:14 99:1 30

2 Jiőín A 10 9 0 1 0 243:101 76:24 28

3 L. BŠlohrad A 10 6 1 3 0 198:152 56:44 23

4 Nemyőeves A 10 5 2 3 0 170:164 50:48 22

5 St. Paka A 10 5 1 4 0 185:166 53:46 21

6 Libáƶ A 10 5 1 4 0 167:170 50:49 21

7 Radim A 10 4 2 4 0 164:168 48:52 20

8 Kopidlno A 10 4 0 6 0 150:180 43:55 18

9 Valdice A 10 2 1 7 0 112:199 34:61 15

10 Rovensko A 10 1 0 9 0 79:246 21:78 12

11 Butoves A 10 0 0 10 0 53:259 14:86 10

Honza Herber


