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V letošním roce se obci Stará Paka podaǌilo, i pǌes velice napjatý rozpoőet, opravit dvŠ kulturní památky.
První restaurovanou kulturní památku si mohou prohlédnout obőané v RoškopovŠ. Jedná se o skulpturu 
z roku 1861, kde na zadní őásǝ  byl neőitelný nápis, který nám odkázali naši pǌedci.
Sochaǌ Jiǌí Kynől tento nápis opravil nákladem cca 25.000,- Kő a nyní si již všichni mǻžeme pǌeőíst 
odkaz pǌedkǻ.
Druhou restaurovanou kulturní památkou je Immaculata - socha P. Marie s malým Ježíškem, která 
pochází z konce 19. stoleǟ  a je umístŠna pǌed hǌbitovní zdí ve Staré Pace.
Tuto opravu, která se vyšplhala do výše 87 000,-Kő, se podaǌilo uskuteőnit z prostǌedkǻ Dobrovolného 
svazku obcí Novopacko, kde obec őerpala pǌíspŠvek 72 210,-Kő, zbytek byl uhrazen z rozpoőtu obce.

VŠra Hlostová, starostka obce

6. veǌejné zasedání zastupitelstva obce Stará Paka, konané dne 1. 9. 2011 v zasedací síni OÚ Stará Paka

USNESENÍ ZE 6. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZO schvaluje:
1) Program 6. veǌejného zasedání ZO doplnŠný o bod:
5f) Dodatek ő.1 Obec Stará Paka x Ing. Makoviőka - technická 

pomoc
10c) Havárie + pojistná událost
2) OvŠǌovatele zápisu z 6. VZ pana Daniela Zajíce
3) Návrhovou komisi ve složení pan Ing. P. 2ervený, Hana Hyl-

marová
4) Smlouvu o výpǻjőce mezi ÚZSVM a Obcí Stará Paka na po-

zemky ő. parc. 1123/2, ost. plocha o výmŠǌe 1 579 m2, parc. 
ő. 1124/30, ost. plocha, o výmŠǌe 987 m2, parc. ő. 1124/31, 
ost. plocha o výmŠǌe 4 085 m2, parc. ő. 1124/32, ost. plocha 
o výmŠǌe 4 553 m2 vše v k. ú. Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 9. 2011

5) Smlouvu o dílo ő. 307/2011 mezi VODA CZ s.r.o. a obcí Stará 
Paka na havarijní opravu pǌeőerpávací stanice u bývalé Vel-
vety za cenu 269 741,- Kő bez DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 9. 2011

6) Smlouvu o zǌízení vŠcného bǌemene mezi Obcí Stará Paka 
a V2P Net, s.r.o. - II. etapa plynofi kace Obce Stará Paka za 
úhradu ve výši 44 037,60 Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 9. 2011

7) Smlouvu o poskytnuǟ  invesǝőního fi nanőního pǌíspŠvku 
z rozpoőtu Obce Stará Paka v rámci pǌímé podpory spor-
tovních akǝ vit mezi Obcí Stará Paka a TJ Sokol Stará Paka ve 
výši 100 000,- Kő na zajištŠní pokryǟ  výdajǻ na lyžaǌský vlek 
v hodnotŠ 300 000,- Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 30. 9. 2011

8) Dodatek ő. 1 ke smlouvŠ o dílo provedení stavby mezi Obcí 
Stará Paka a Ing. Makoviőkou na technickou pomoc pǌi
zajišǙování stavby „Rekonstrukce kanalizace Revoluőní ul.“ 
a „ZatrubnŠní bezejmenného toku“.
Zodpovídá: starosta Termín:30. 9. 2011

9) Návrh na úpravu rozpoőtu Obce Stará Paka ő. 4
Zodpovídá: ZO, hl. úőetní Termín: bezodkladnŠ

10) PǌíspŠvek DSO Novopacko ve výši 87 000,- Kő na restaurování 
sochy Panny Marie.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 30. 9. 2011

Kulturní památky

11) MasarykovŠ ZŠ Stará Paka použiǟ őástky 230 000,- Kő z ka-
pitoly „Dofi nancování mzdových prostǌedkǻ pro I.B. tǌídu“
na provoz školy.
Zodpovídá: ǌeditel ZŠ Termín: 30. 9. 2011

12) Pro nové funkőní období Školské rady pǌi MasarykovŠ základní 
škole ve Staré Pace, okres Jiőín na roky 2011 – 2014 za zǌizo-
vatele paní Ivonu Hykyšovou a paní Hanu Hylmarovou.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

ZO bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení z 5. veǌ. zasedání zastupitelstva Obce S. Paka.
2) PlnŠní rozpoőtu obce Stará Paka k 31. 7. 2011.
3) Pǌíkaz starostky obce Stará Paka k inventarizaci movitého 

i nemovitého majetku obce.
4) Informaci o výmŠnŠ oken na pǌíšǟ  rok v MasarykovŠ ZŠ.
5) Informaci o havárii a pojistné událosǝ  v MasarykovŠ ZŠ.
6) Informaci o kontrole z FÚ na Czech point.
7) Informaci o souhlasném prohlášení – pozemky v k. ú. Žřár

u St. Paky.
8) Informaci o probíhajících pracích v obci Stará Paka.
9) Informaci o poškozování obecního majetku.
10) Informaci o zveǌejnŠní nabídky pozemkǻ „Záduška“ v Jiőín-

ském deníku.
11) PodŠkování p. Frýby za poskytnuǟ  pǌíspŠvku na lyžaǌský vlek.
12) Dotaz p. Frýby na stav techniky na zimní údržbu.
13) PodŠkování ǌeditele Masarykovy ZŠ Stará Paka za pomoc pǌi

havárii ve škole.
14) Pǌipomínku p. Antoše na úpravu zelenŠ v ul. Letná.
15) Pǌipomínku p. Ing. 2erveného na zveǌejnŠní stanoviska SÚS 

Jiőín k sekání trávy podél komunikací.
16) PodŠkování p. Pospíšila za fi nanőní pǌíspŠvek a pomoc pǌi

koupi lyžaǌského vleku.
17) Pǌipomínku p. Fejfara k sekání pǌíkopǻ.
18) Žádost p. Válka o vyasfaltování cesty „Za Kanálem“ na podnŠt

pí. Suchardové.
19) Informaci p. Dlaboly na úpravu vegetace ve Staré Pace.

Usnesení schváleno všemi 9 pǌítomnými őleny ZO

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

Obec Stará Paka nabízí k prodeji
poslední 2 volné pozemky na stavbu rod. domkǻ v lokalitŠ „Záduška“. Pozemky jsou plnŠ zasíǙované, výmŠra cca 1 200 m2,

450,- Kő/m2 s možnosǟ  okamžité výstavby.

Bližší informace na OÚ Stará Pakatel.: 493 798 282, mob.: 650 250 827
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

Všichni, kdo v srpnu a záǌí procházeli nebo projíždŠli Starou 
Pakou, jistŠ zaznamenali velké zmŠny. Zahradnická fi rma, která 
vyhrála výbŠrové ǌízení, se pusǝ la s vervou do práce a výsledkem 
je „rozsvícená“ škola, nová výsadba pǌed bytovými domy, nové 
záhony pǌed knihovnou a zaznamenali jste i to, že byla pokáce-
na lípa pǌed knihovnou. Pro ty, kdo si povzdechli, že je to veliká 
škoda, protože lípa tak krásnŠ vypadala, kvetla a je to barbarství 
(takové ohlasy jsem slyšela na vlastní uši) pǌináším na fotografi ích 
doklad, že jen velkou shodou náhod a štŠsǟ  se nikomu nic ne-

2ASOVANÁ BOMBA!

Údržba vodních tokǻ na našem území

V souvislosǝ  s dokonőujícími se pracemi na zatrubnŠní bezejmenného 
toku a rekonstrukce őásǝ  kanalizace v ulici Revoluőní v centru obce je na 
místŠ podŠkovat všem trpŠlivým obőanǻm, jichž se tato akce aǙ pǌímo
nebo nepǌímo dotkla. V dobŠ, kdy pǌichází na svŠt tento őlánek, nám 
pod okny budovy obecního úǌadu vibrují válce urovnávající asfaltový 
potah hlavní silnice. VŠǌme, že se nebude ve Staré Pace dlouho opakovat 
podobná, takto veliká a na organizaci nároőná akce.
Proő nároőná? Nezapomeƶme, že v centru obce probíhají ještŠ další 
práce, a to pǌedevším realizace projektu „Regenerace centra obce Staré 
Paky“. V rámci této zakázky, je nutné pracovat dle projektové dokumen-
tace a zkoordinovat drobnŠjší terénní úpravy v parku pǌed ZŠ, uvnitǌ
areálu MŠ, pǌed OÚ, knihovnou a bytovými domy. Nelze si nepovšimnout 
pracovníkǻ zhotovitelské fi rmy OK Garden, kteǌí pocházejí, kromŠ jejich 
mistra, z pro nás exoǝ cké zemŠ – Vietnamu. Jsou velmi pracoviǟ  a práce, 
jako je sázení trvalek a rǻzných sazenic rostlin, jim jde od ruky. ZǌejmŠ
mají v tomto smŠru zkušenosǝ , které se v jejich rodné zemi pǌedávají 
z generace na generaci. Tato zakázka by mŠla být od fi rmy OK Garden 
pǌevzata k poslednímu listopadovému dni. Dílőí výsledek je vidŠt už 
nyní, kdy se pǌedevším park pǌed ZŠ viditelnŠ prosvŠtlil. Po drobnŠjších
terénních úpravách, zasázení projektovaných dǌevin a rostlin, umístŠní
mulőovacího materiálu a oseǟ  trávníkǻ, nebude zajisté pǌebíraný výsle-
dek „barevný“. UrőitŠ se ale mǻžeme pǌes zimu tŠšit na jarní mŠsíce,
období vegetace, kdy se nám tato odvedená práce na vlastní oői ukáže 
v plné své kráse.
Nezapomínáme i na ostatní zeleƶ, která „lemuje“ hlavní silnici u zdravot-
ního stǌediska. Kriǝ cky musím pǌiznat, že nŠkteré keǌe, rostliny a dǌeviny, 
nebyly v minulé dobŠ správnŠ udržovány a nyní jsou ve stavu, kdy nám 

Práce v centru obce a údržba veǌejné zelenŠ

nezbude nic jiného než tyto redukovat (radikálnŠ omladit) nebo je úplnŠ
odstranit a nahradit. Tento zásah do zelenŠ jsme dohodli po shlédnuǟ
inkriminovaných míst odborníkem, s mistrem výše zmínŠné fi rmy OK 
Garden, panem Antošem. Tuto údržbu a odstranŠní nŠkterých dǌevin
provedeme s našimi pracovníky, pokud nám poőasí dovolí, v prǻbŠhu
mŠsícǻ listopadu a prosince. Jedná se o lokalitu pǌed zdravotním stǌe-
diskem ve Staré Pace a dále o ostrǻvky zeleného pruhu od odboőky do 
Francovy ulice až ke Staropacké SokolovnŠ. Oőekáváme mimo jiné i to, 
že se zprǻhlední výhled veǌejnosǝ  z chodníkǻ pǌed Hospǻdkou „Na 
LajnŠ“ na dŠtské hǌištŠ, které je v poslední dobŠ spíše terőem vandalǻ
a mladistvých výrostkǻ, kteǌí tu po sobŠ zanechávají v lepším pǌípadŠ
odpadky.

Josef Dlabola

Všechny vodní toky, které protékají našimi katastry, mají svého vlastníka. 
Vlastníkem tŠchto tokǻ, tzn. Rokytka, Oleška a Popelka, není Obec Stará 
Paka. V drǝ vé vŠtšinŠ je to stát, tedy 2eská Republika a v menšinŠ toky 
protékají po pozemcích soukromých vlastníkǻ. Jedna vŠc ale tyto toky 
spojuje, a to, že mají spoleőného správce. Tím je nyní státní podnik Po-
vodí Labe s.p. V roce 2010 byla správcem vodního toku Rokytky státní 
organizace ZemŠdŠlská vodohospodáǌská správa (ZVHS). V té dobŠ také 
došlo v celé délce Rokytky k její prohlídce za úőasǝ  zástupce obce a ZVHS. 
Bylo dojednáno a písemnŠ pǌislíbeno, že ZVHS provede v období mŠsícǻ
7-11/2010 udržovací a údržbové práce na tomto toku. V dobŠ tohoto 
pǌíslibu však již zástupci ZVHS vŠdŠli, že őinnost jejich organizace bude 
ukonőena k 31. 12. 2010 a veškeré pǌísliby na provedení prací byly tudíž 
pouze „planými ǌeőmi“.
Po výše uvedeném datu pǌešlo správcovství Rokytky opŠt na Povodí 
Labe. Materiály a písemnými dokumenty pǌedanými ZVHS podniku 
Povodí Labe se, jak to tak bývá, nikdo nezabýval. Zástupce obce tedy 
Povodí Labe urgoval, aby nám k pǌislíbené akci z dob funkce ZVHS podali 
konkrétní informace. OdpovŠř byla jednoduchá. „O niőem nevíme“, za-

znŠlo z úst pana poǌíőného. Obec tedy vyvinula akǝ vitu a po dohodŠ se 
zástupci Povodí Labe provedla v mŠsíci srpnu tohoto roku rekognoskaci 
v celé délce vodního toku Rokytky. Taktéž byly Povodí Labe pǌedány kopie 
veškeré korespondence obce se ZVHS. ZávŠr této prohlídky vodního 
toku Rokytky v k.ú. Stará Paka vyúsǝ l v další písemný pǌíslib Povodí 
Labe s ǟ m, že cituji:
„V souőasné dobŠ probíhá pǌejímka majetku od ZVHS na Povodí Labe, 
státní podnik, který je urőeným správcem drobného vodního toku Rokyt-
ka. Na základŠ místního šetǌení byla akce „OdstranŠní nánosǻ a probírka 
bǌehového porostu v ǌíőním kilometru 0,235 – 0,802 (rozjednaná s pǌed-
chozím správcem toku, kterým byla ZVHS – stanovisko ze dne 1.6.2010) 
zahrnuta do návrhu plánu a údržby na rok 2012. O pǌípadné realizaci 
akce budete s dostateőným pǌedsǝ hem informováni.
Vážení őtenáǌi, povšimnŠte si, prosím, podtržených slov ve vŠtách citace 
a zkusme se všichni zamyslet nad jejich kontextovým významem…
Další dobrou zprávou, prozaǟ m, je dohoda se zástupci Povodí Labe, že 
takovýmto zpǻsobem budeme dŠlat místní šetǌení vodních tokǻ v rámci 
jednotlivých katastrǻ naší obce. Pokud se v pǌíšǟ m roce povede údržba 
Rokytky, další rok by mohla následovat údržba Olešky, napǌíklad v rámci 
k.ú. Roškopov… Josef Dlabola

stalo! Lípa byla celá vykotlaná, 
shnilá, je to patrné na všech 
fotografi ích. Každý den kolem 
pobíhá mnoho dŠǟ , projíždŠjí
maminky s koőárky a projíždŠjí
auta. Teř jsou všichni z pohle-
du lípy v bezpeőí. Druhá lípa, 
která je památkovŠ chránŠným 
stromem, őeká na odborné po-
souzení a na jeho základŠ s ní bude naloženo.

H. Hylmarová
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MATEySKÁ ŠKOLA

Staropacká mateǌská škola se umísǝ la na 1. místŠ ve velké letní FOTO 
SOUT=ŽI:

„Nejvǝ pnŠjší fotografi e na téma bezpeőnost 
silniőního provozu“.

VítŠzné snímky byly zveǌejnŠny na
hǧ p://bezpecnaskolka.cz/?p=396

nebo na Facebooku:
hǧ p://www.facebook.com/bezpecnaskolka

Pǌi spoleőné práci rodiőǻ a dŠǟ  jsme se inspirovali pohádkou Budka. 
Jedno podzimní odpoledne jsme k nám pozvali maminky, aby nám 
pomohly domeőky pro zvíǌátka vyrobit. A opravdu, bŠhem chvíle se 
mohla zvíǌátka-plyšáci- zabydlet v novém domeőku z mechu, lisǟ , kǻry, 
jeǌabin a kaštanǻ. Spoleőná práce se zdaǌila, dŠǝ  mŠly z nového obydlí 
pro své chlupaté kamarády velikou radost! Dodnes máme domeőky
vystavené v šatnŠ, kde vytváǌejí pǌíjemnou podzimní atmosféru.

E. Zahradníková – Sedmikrásková tǌída

Domeőky pro zvíǌátka

Stalo se již tradicí, že už v mŠsíci záǌí zveme rodiőe do všech tǌíd
mateǌské školy proto, aby se seznámili s prostǌedím, kam budou 
docházet jejich dŠǝ , dozvŠdŠli se potǌebné informace, ale také si 
v novém prostǌedí pohráli se svými dŠtmi, pǌípadnŠ si spoleőnŠ
nŠco vyrobili.
V Beruškové tǌídŠ se tak jedno záǌijové odpoledne sešly maminky 
s dŠtmi, aby s nimi oslavily Mrkviőkový den. Už od rána jsme mŠli
tǌídu vyzdobenou mrkviőkami a každé z dŠǟ  mŠlo na sobŠ nŠco oran-
žového. Mrkviőky jsme malovali, modelovali, chystali mrkviőkové 
obőerstvení. Paní kuchaǌka nám uchystala po celý den mrkviőkový 
jídelníőek - mrkvová pomazánka, masíőko v mrkvi a mrkvový salát 
dŠtem moc chutnal. Odpoledne jsme pro maminky pǌipravili s dŠtmi
krátké vystoupení, aby vidŠly, co jsme se již od zaőátku záǌí nauőili.
Pak jsme si s nimi spoleőnŠ vyrábŠli mrkvová strašidýlka. Zúőastnili 
jsme se s nimi internetové soutŠže O nejhezőí strašidlo. Po práci ná-

Mrkviőkový den u Berušek

14. záǌí odpoledne ožila zahrada mateǌské školy štŠbetáním dŠǟ
i radami rodiőǻ. DŠǝ  spoleőnŠ se svými rodiői i uőitelkami uspoǌádaly 
soutŠžní odpoledne s tématem - jablíőka. Rodiőe i dŠǝ  se s chuǟ
zapojili do soutŠží. Za mohutného povzbuzování probŠhly soutŠže 
v pǌetahování lanem, chǻze ve dvojici s balonkem mezi tŠlem, ská-
kání v pytlích, hod na cíl. Když už byly unaveny dŠǝ  spoleőnŠ s rodiői,
byl tu správný őas na ochutnávání jablíőkových dobrot, které pro 
dŠǝ  pǌipravili rodiőe. Všichni si moc pochutnali! Rǻzné druhy jablíő-
kových mouőníkǻ, sušenek, štrǻdlǻ i őerstvá jablíőka lákaly už svou 
vǻní a vzhledem. Za tyto dobroty dŠkujeme všem rodiőǻm. Poőasí
nám pǌálo, a tak jsme spoleőnŠ strávili krásné spoleőné odpoledne. 
Už se tŠšíme na další setkání u dýƶových strašidýlek.

Katka Trejbalová

Jablíőkové odpoledne

sledovalo obőerstvení z dobrǻtek, které maminky doma nachystaly. 
Dobrǻtky byly samozǌejmŠ všechny z mrkve. S plnými bǌíšky zdravé-
ho jídla a maminky s novými recepty, které si mezi sebou vymŠnily, 
jsme všichni odcházeli naveőer spokojenŠ domǻ.

Lenka Typltová

O letošních letních prázdninách nebyl na zahradŠ naší mateǌské školy 
takový klid, jako v jiných letech. Nebylo slyšet sice hlásky dŠǟ , ale 
zahrada se hemžila zahradníky. V rámci regenerace sídelní zelenŠ
ve Staré Pace nezapomnŠl náš zǌizovatel, Obec Stará Paka ani na 
zahradu mateǌské školy. A tak se tŠšíme, že v jarních mŠsících naše 
zahrada ožije nejen stŠbetáním dŠtských hláskǻ, ale poprvé rozkvete 
barevnými kvŠǝ nami a zazelená se novými stromky.

Lenka Typltová

Zahrada mateǌské školy

Strašidýlka
Budeme rádi, když nás opŠt letos podpoǌíte v soutŠži

O nejhezőí strašidlo.

Hlasovat mǻžete každý den od 10.10 z jednoho poőítaőe
na stránkách hǧ p://www.halloween-chlumec.cz

DŠkujeme dŠǝ  z MŠ Stará Paka



5

ŠKOLA

V letošním roce byla naše škola již podruhé vybrána Národní 
agenturou pro evropské vzdŠlávací programy (NAEP) do vzdŠlá-
vacího programu Comenius. Tento program umožƶuje meziná-
rodní spolupráci uőitelǻ a žákǻ ze zúőastnŠných zemí, v našem 
pǌípadŠ 2eska, NŠmecka, Slovenska a Turecka. Souőasný projekt 
je zamŠǌen na šetǌení energiemi a nakládání s odpady, na pozná-
vání životního prostǌedí v partnerských zemích. Na každý mŠsíc je 
plánována őinnost, která s projektem souvisí. Souőásǟ  projektu 
je také komunikace v cizím jazyce, protože dŠǝ  jsou ubytované 
v hosǝ telských rodinách. 
Na konci záǌí se uskuteőnilo první setkání (zaǟ m bez turecké 
strany – turecká agentura se zpozdila ve schvalování projektu) 
v nŠmecké škole v Bad Langensalza. Z naší školy se setkání zúőast-
nili őtyǌi žáci - A. Handloviőová, V. Rulíková, L. Mokoš a M. Vrabec 
a őtyǌi uőitelé – K. Kamlerová, L. Faltová, P. Antoš, M. Štumpf.  
KolegynŠ z nŠmecké školy pǌipravily opravdu zajímavý program, 
zamŠǌený pǌedevším na poznávání pǌírodních zajímavosǟ . V zá-
žitkových hrách dŠǝ  využívaly svoje smyly a poznávaly pǌírodu 
jinak, než jsou zvyklé. Pekly pizzu v hlinŠné peci, vytváǌely objekty 

Nový roőník COMENIA z pǌírodnin. Zajímavá byla jistŠ
procházka po visutém chodníku 
v korunách stromǻ v Národním 
parku Hainich, který v letošním 
roce získal ǝ tul Pǌírodní památ-
ka UNESCO ői procházka mezi 
opicemi v zoologické zahradŠ
v Erfurtu. NejsilnŠjším zážit-
kem byla ale urőitŠ exkurze 
do solného dolu v Merkers. 
Sfárat osm set metrǻ do hlu-
bin ZemŠ a vidŠt nádherné 
a obrovské krystaly soli bylo 
opravdu nezapomenutelné, 
a navíc ta jízda na náklařácích
v podzemním bludišǝ ! 
ZpŠt do školy se všichni vráǝ li 
plni dojmǻ, ale i s vŠdomím, 
že nás každý mŠsíc őekají další 
úkoly projektu.

Mgr. KvŠta Kamlerová

Protože nám ani dŠtem nestaőí být ve škole jen pǌes den, rozhodli 
jsme se, že uspoǌádáme ve őtvrtek 22. 9. 2011 v podveőer vel-
kou spoleőnou „PYŽAMOVOU PÁRTY“ tǌíd II. A a II. B a pozveme 
i rodiőe, abychom si školy užili všichni dohromady a úplnŠ jinak. 
KoneőnŠ se snad i ǝ , co školou úplnŠ nežijí, tŠšili.
Sešli jsme se v 17 hodin na školním dvoǌe. Místo vstupenky po-
tǌeboval každý jen pohodlné pyžamo a dobrou náladu. Vybaveni 
pǌišli všichni vzornŠ! 2ekala nás spousta úkolǻ a legrace. Nejprve 
rodiőe dŠtem ustlali pelíšky, aby se jim dobǌe usínalo a zdály se 
jim ty nejsladší sny. Potom maminky nachystaly pohoštŠní. Stoly 
se jen prohýbaly!!!! Zábava tedy mohla zaőít!! Spoleőné taneőky
stǌídaly nelehké soutŠže v pyžamových úborcích pro dvojice rodi-

Pyžamová párty

őǻ a dŠǟ . Výkony obou smíšených družstev byly zcela vyrovnané, 
a tak byl sladkou medailí odmŠnŠn každý. Rodiőe i dŠǝ  zápasili 
s plným nasazením. Nezbývalo, než si pǌát, aby nám spolu bylo 
stále tak dobǌe a aby nám vše takhle vycházelo a klapalo po celý 
školní rok 2011/2012.

Období školního vyuőování ve školním roce 2011/2012 zaőne ve všech základních školách, stǌedních školách, základních umŠleckých 
školách a konzervatoǌích ve őtvrtek 1. záǌí 2011.

Vyuőování bude v prvním pololeǟ  ukonőeno v úterý 31. ledna 2012.

Období školního vyuőování ve druhém pololeǟ  bude ukonőeno v pátek 29. őervna 2012.

Podzimní prázdniny pǌipadnou na stǌedu 26. ǌíjna a őtvrtek 27. ǌíjna 2011.

Vánoőní prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skonőí v pondŠlí 2. ledna 2012. Vyuőování zaőne v úterý 3. ledna 2012.

Jednodenní pololetní prázdniny pǌipadnou na pátek 3. února 2012. 

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou od pondŠlí 5. bǌezna 2012 do pátku 11. bǌezna 2012.

Velikonoőní prázdniny pǌipadnou na őtvrtek 5. dubna a pátek 6. dubna 2012.

Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 30. őervna 2012 do nedŠle 2. záǌí 2012. Období školního vyuőování ve školním roce 
2012/2013 zaőne v pondŠlí 3. záǌí 2012.

Zápis žákǻ do 1. roőníku je stanoven na pátek 27. ledna 2012.

Zápis do 1. roőníku základního vzdŠlávání probŠhne dle § 36 odst. 4 školského zákona od 15. ledna do 15. února 2012. Tento termín 
se vztahuje na školy všech zǌizovatelǻ.

Ve Staré Pace dne 1. záǌí 2011
Mgr. Pavel Antoš, ǌeditel školy

MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STARÁ PAKA, OKRES JI2ÍN
Soubor pedagogicko-organizaőních opatǌení pro školní rok 2011 - 2012

Organizace školního roku 2011 - 2012
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Proto rodiőe oblékli civil, my i dŠǝ  jsme si vzali na sebe bundy 
a vyrazili i s pǌekvapením veőera – lampiónky štŠsǟ  – na školní 
dvǻr. Netrvalo dlouho a balónky i s pǌáním úspŠšného školního 
roku a podpisem každého z nás se vznesly vysoko nad všechna 
stavení ve Staré Pace. Dlouho jsme se za nimi dívali a doufali, že 
se nám naše pǌání a možná ještŠ mnohá další doopravdy splní.
S pocitem pǌíjemnŠ stráveného veőera daly dŠǝ  svým rodiőǻm
velkou pusu a odebrali se každý do svého pelíšku - rodiőe domǻ
a my do školy. Po pohádce na dobrou noc jsme všichni zaslouženŠ
usnuli. Žádný školní skǌítek nás v noci nebudil, a tak jsme ráno 
vstávali s dobrou náladou a odpoőaǟ . Moc jsme si pochutnali na 
výborné snídani. Bylo z őeho vybírat!! Maminky nám napekly 
spoustu dobrot, za což jim patǌí velký DÍK!!!!!!!

Mgr. Zuzana Oborníková

Dne 26. 8. 2011 došlo ve školní budovŠ k havárii vodovodní 
instalace – prasknuǟ  pǌívodní vodovodní hadice k baterii na 
uőitelském WC ve 3. podlaží. K minimalizaci škod byla pod-
niknuta nezbytná opatǌení: okamžité vysoušení zasažených 
prostor zamŠstnanci (provozními i pedagogickými), zapǻjőení
vysoušecích pǌístrojǻ od hasiőského záchranného sboru v Ji-
őínŠ a v Nové Pace a povolání fi rmy, která vysávala zasažené 
koberce. Sanaőní práce pokraőovaly i bŠhem víkendu – 27. 8. 
a 28. 8. 2011. PrǻbŠžnŠ se zatopené prostory stále vysouší. 
Posǝ ženy byly chodby školy, stŠny, sborovna, kanceláǌ zástup-
kynŠ ǌeditele, školní jídelna a tŠlocviőna. Ihned po havárii bylo 
pǌistoupeno k obnovŠ. Firma Staving instalovala do vodovod-
ního systému uzavírací kohouty pro stoupaőky, fi rma Elektro 
Mihl provedla odbornou revizi zasažené elektroinstalace vőet-
nŠ elektrospotǌebiőǻ a osvŠtlení, zapoőaly práce na vybourání 

Havárie vodovodního ǌádu ve školní 
budovŠ

podmáőené pǌekližkové stŠny mezi sborovnou a kanceláǌí zá-
stupkynŠ ǌeditele, byly odstranŠny namoőené koberce a omít-
ka na zdech, vynesen poškozený nábytek a v odborné fi rmŠ
byla zlikvidována zasažená výpoőetní technika (PC, ǝ skárna, 
monitor, kopírka…). Škody byly pǌedbŠžnŠ odhadnuty na cca 
500 000,- Kő. Ve dnech 26. 9. – 27. 9. 2011 bylo vyhlášeno tzv. 
ǌeditelské volno, kdy pokraőovaly stavební práce ve sborovnŠ
a na chodbách. Za tŠchto podmínek musela být pǌerušena
výuka a v provozu nebyla ani školní jídelna.
Práce nejsou ani zdaleka u konce, ale všichni ve škole vŠǌíme,
že nejdéle do poloviny prosince 2011 bude naše škola zase tak 
pŠkná jako pǌed havárií. NaštŠsǟ  máme budovu dobǌe pojištŠ-
nou – zǌizovatel Obec Stará Paka má pojistku na stavební őást 
budovy, škola má uzavǌenou pojistku na majetek.
PodŠkování patǌí všem provozním zamŠstnancǻm, kteǌí nad 
rámec svých pracovních povinnosǟ  se nejvíce podílejí na eli-
minaci vzniklých škod. 

Mgr. Pavel Antoš, ǌeditel školy

Ve stǌedu 7. záǌí  2011 jsme se již tradiőnŠ s žáky 1. stupnŠ
Masarykovy ZŠ ve Staré Pace zúőastnili fesǝ valu Jiőín – mŠsto 
pohádky. Letošní roőník mŠl moǧ o: „…a radost pro dŠǝ  a dŠǝ
pro radost.“ 
Zpoőátku nám poőasí pǌíliš nepǌálo, ale dŠǝ  si to zkazit nene-
chaly. Nejprve jsme se akǝ vnŠ zapojili do pǌedstavení Stǌední
odborné školy Pedagogické v Nové Pace. Tanőili jsme a zpívali 

Jiőín – mŠsto pohádky o mŠsících v roce. Dále jsme pracovali ve výtvarných dílnách. 
Bavily nás hrátky s padákem, vyrobili jsme si šaška, náramky 
z provázkǻ a őelenky ze živých kvŠtǻ. Prošli jsme si i výtvarné 
dílny na jiőínském námŠsǟ  a zatanőili si u programu , který 
probíhal na hlavním pódiu. NezapomnŠli jsme ani nakoupit 
drobné dáreőky pro rodiőe a sourozence.
Nakonec se na nás i usmálo sluníőko a my byli rádi, že se nám 
výlet do Jiőína vydaǌil!

Zapsala: Mgr. S. Stuchlíková

Dne 8. záǌí nastal pro nás dramaǙáky velký den, vystupova-
li jsme toǝ ž na fesǝ valu JI2ÍN – M=STO POHÁDKY s naším 
pǌedstavením VE2ERNÍ2EK TROCHU JINAK. Na hlavním podiu 
na námŠsǟ  jsme s velkou radosǟ  pǌedvedli dvŠ pǌedstavení. 
Aőkoliv po celý den pršelo, pǌišlo se na nás podívat mnoho 
dŠǟ  i dospŠlých. Snad úőast nebyla bohatá jen kvǻli bonbo-
nǻm, které jsme spolu s letáőky vyhazovali  divákǻm. Na tom, 
že pǌedstavení mŠla úspŠch, sehrálo znaőnou roli perfektní 
ozvuőení jevištŠ, za což dŠkujeme poǌadatelǻm. A napǌesrok? 
Jsme pozváni zase!

J. Kuželová

S dramaǙákem ve „svŠtŠ“
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KNIHOVNA

Každý rok ve stejnou dobu je celostátnŠ vyhlášena akce Týden 
knihoven. Letos akce pǌipadne na týden od 3. do 10. ǌíjna. 
V místní knihovnŠ je pro őtenáǌe a návštŠvníky pǌipraveno nŠ-
kolik nabídek. Hned v pondŠlí 3. ǌíjna se po prázdninové odmlce 
sejdeme na další povídání pǌi őaji s Hanou Hajnovou, tentokrát 
na téma Nadání dŠǟ .
Ve stǌedu 5. 10. bude „őtecí den“ v MŠ – őtení dŠtem pǌed spaním 
z knížek z knihovny.
Pro všechny, kteǌí dlouho nevráǝ li knihu, se tento týden naskýtá 
možnost ji vráǝ t bez pokuty a bez dalších posǝ hǻ. Také všichni 
noví őtenáǌi budou zaregistrováni zdarma.
Znovu nabízím (a to celoroőnŠ) všem, kteǌí se chtŠjí nauőit praco-
vat na poőítaői i seznámit se s internetem, aby pǌišli do knihovny 
a domluvíme si individuální „hodiny.“ Nebojte se, nic to není, 
zvládne to každý!
Tolik k Týdnu knihoven. Protože je toto őíslo Podhoranu v letošním 
roce poslední, pǌipomínám všem, že ke konci roku opŠt pǌijede do 
knihovny paní Boženka Machová (29. 11.) a od 5. 12. zde budou 
své výrobky prodávat zamŠstnanci chránŠné dílny ŽBB z Nové 
Paky (viz plakátek). A samozǌejmŠ ani letos nezapomeneme na 
seniory s pǌedvánoőním posezením. Do konce roku je ještŠ dost 
őasu, sledujte prosím vitrínku pǌed knihovnou, kde se dozvíte 
aktuální informace.

knihovnice

Týden knihoven

UDÁLOSTI

Souőasní i minulí oby-
vatelé domu ő. 394 ve 
Staré Pace se v sobotu 
24. 9. 2011 sešli ve staro-
packé SokolovnŠ, aby po 
40 letech zavzpomínali na 
to, jak dǻm stavŠli. Sešli 
se v poőtu hojném – 58 
obyvatel. Svépomocná 
stavba zapoőala v r. 1967 
a bylo v prǻmŠru odpracováno 3 500 hodin na őlena družstva. 
V roce 1971 zaőalo první stŠhování. Z rodinných hnízd za tu dobu 
„vylétlo“ 47 dnes již dospŠlých dŠǟ , které se domǻ rádi vracejí. 
Po celou dobu panují mezi sousedy dobré vztahy, což se odráží 
i na celkové údržbŠ domu a jeho okolí. První dítŠ, které se v no-
vém domŠ narodilo, byla v roce 1972 Veronika Válková, zaǟ m 
posledním obőánkem je Karolínka Šolcová. Zdaǌilé odpoledne 
jsme zakonőili pǌáním pevného zdraví všem pǌítomným a zejména 
nejstarším pánǻm Oldovi Šepsovi a Karlu Pelikánovi.

Štefan Válek

SOUSEDSKÉ POSEZENÍ

Rok utekl jako voda, zase jsme byli v SirénŠ. Dny zde pádí, jaká 
škoda, vždy to rychle uteőe…
Týden jsme prožili v pohodŠ a spokojenosǝ , což urőitŠ prospŠlo
našemu fyzickému i psychickému stavu a celkovému ozdravŠní.
Klid, pohyb v pǌírodŠ, nadmoǌská výška, őistší vzduch, dobrá 
strava, plno nových zážitkǻ – prostŠ relaxace a vytržení ze ste-
reotypu – to vše je komplex kladǻ tohoto pobytu. Náš dík patǌí
organizátorǻm z výboru Svazu dǻchodcǻ, kteǌí vŠnovali nezištnŠ
svǻj őas pǌípravŠ a provedení této akce. DŠkujeme JanŠ Janeőko-
vé, která tradiőnŠ uvádŠla v chod doporuőení lékaǌǻ, týkající se 
našich procedur. Oceƶujeme práci rodiny Havlinových a celého 
kolekǝ vu zamŠstnancǻ Sirény, kteǌí se již őtrnáctý rok o nás sta-
rají, a dŠkujeme jim.

Jen poőasí se nedalo poruőit, nešlo ho ovlivnit.
Krásná je naše zem, urőitŠ zas pǌijedem.
Ozdravení, zrǻžovŠlí, úsmŠv na líci,
vracíme se zpŠt do Paky v dobré kondici.

Za úőastníky turnusu Zlata Zákoutská

Z Janských Lázní domǻ opŠt v dobré kondici



8

Zaőal další školní rok, dŠtem opŠt nastaly školní povinnosǝ
a my se poohlédneme zpŠt do léta.
V őervenci uspoǌádali őlenové SDH Roškopov tradiőní hasiőský
den, který se konal 23. 7. BŠhem dopoledne poklidili hasiői
okolo hasiőárny, dodŠlali opravy vnitǌku garáže a poopravili 
nedostatky na hasiőském autŠ. Poté probŠhlo školení mužstva 
pod vedením pana Raila a po odborném proškolení őlenǻ bylo 
i pouőné školení pro veǌejnost. Stalo se tradicí ukonőit tento 
den hezkým posezením pǌed zbrojnicí pǌi dobrém jídle, piǟ , 
zábavŠ.
V srpnu uspoǌádal TJ Sokol oddíl nohejbalu PouǙový turnaj tro-
jic na kurtech v Úsǟ . I letos ho poǌadatelé pǌipravili na 27. srp-
na. BŠhem zápasǻ se poőasí drželo, chvílemi svíǝ lo sluníőko, 
ale odpoledne zaőalo pršet. Myslím, že se turnaj vydaǌil.
Výsledky: 1. místo Nová Ves
 2. místo Parní válec
 3. místo Traktorka
 4. místo Bolavé nohy
 5. místo Elite
 6. místo Jáma
Také na tento den se tŠšili pǌedevším hasiői, kteǌí se chtŠli zú-
őastnit noőní soutŠže v požárním útoku v Úbislavicích. Bohužel 
to letos nevyšlo, organizátoǌi posunuli soutŠž na 3. záǌí, a to 
se v RoškopovŠ konalo dŠtské odpoledne.
Na organizaci a celém prǻbŠhu se podílely AVZO, TJ Sokol 
a SDH Roškopov. PodŠkování za pǌispŠní sponzorským da-
rem patǌí Pavlu 2ervenému, COOP Nová Paka a OÚ Stará 
Paka a JanŠ Šafáǌové za vŠci do kola štŠsǟ .
JeštŠ bych chtŠla podŠkovat „mým“ dŠvőatǻm, která se per-
fektnŠ zhosǝ la soutŠží, Karlu Zuzánkovi za asistenci u stǌelby
ze vzduchovky, Petǌe Tomšové za projížřky na koni, rodinŠ
Krejőových za obsluhu u udírny a výőepu. Poőasí pǌálo, dŠǟ
s rodiői pǌišlo opravdu hodnŠ. Vyzkoušely si své dovednosǝ
a pokusily štŠsǟ  v kole štŠsǟ , kde na nŠ őekalo skoro 50 cen.
NezapomnŠlo se ani na dospŠláky. V tǌíkolovém klání zmŠǌili
své síly se svými ratolestmi ve skákání v pytli. Pǌes velikou 
snahu maminek a taǟ nkǻ pǌece jen „ o chlup“ zvítŠzily dŠǝ ! 
Pro dospŠlé bylo také pǌipraveno kolo štŠsǟ . Celé odpoledne 
se vydaǌilo a myslím, že se pǌíšǟ  rok mǻžeme opŠt na chatŠ
v RoškopovŠ sejít.
9. záǌí se pǌevážnŠ őlenové stolního tenisu sešli vpodveőer
pǌed kulturním domem v RoškopovŠ a pod vedením Petra 

Krejőího st. odjeli s drahými poloviőkami autobusem do Nové 
Paky. Pan Krejőí zahájil letošní sezonu relaxaőním veőírkem 
v bowlingovém centru. Nálada i zábava byla výborná a celý 
veőer se vydaǌil. Byli i tací, kteǌí po odjezdu o pǻl druhé ráno 
ukonőili veőírek v hospǻdce Na lajnŠ ve Staré Pace.
Na konci záǌí zorganizoval Pavel 2ervený další krásný výlet 
po vlastech őeských. Zcela zaplnŠný autobus vyrazil v sobotu 
24. záǌí o pǻl páté ráno od kulturního domu v RoškopovŠ, další 
výletníky nabral ve Staré Pace a v Nové Pace. Tradá smŠr2eský 
Krumlov! Již za Jiőínem byla první nutná zastávka a málem 
jsme zde nabrali dalšího cestujícího, který jel ráno asi do práce. 
Byl z toho celý vykulený. V Praze pǌistoupili poslední – Samkovi 
- a v plném poőtu jsme vyrazili vstǌíc dobrodružství.
První zastávka byl 2eský Krumlov. Zde jsme se rozdŠlili na dvŠ
skupiny. První šla do MUZEA VOSKOVÝCH FIGURÍN a MUZEA 
ÚTRPNÉHO PRÁVA. Druhá zǻstala na parkovišǝ  u GRAFITO-
VÝCH DOL® a őekala na 10.00 hodinu, kdy byla objednaná 
exkurze. Nejprve všichni dostali „elegantní obleőky“, holinky 
a ochranné helmy se svíǝ lnami. Když se pǌevlékli, vtŠsnali se 
do vagónkǻ a sfárali asi 800 metrǻ do nitra dolu. Vystoupili 
jsme a zbytek trasy asi 1200 m jsme absolvovali pŠšky. K vi-
dŠní byly plné a prázdné vagóny na tŠžbu grafi tu, rǻzné dǻlní
stroje, paní prǻvodkynŠ pusǝ la obrovský fukar na vzduch. Na 
zdech dolu byl dǻlní telefon, který si nŠkteǌí vyzkoušeli. Byla 
zde i sbíjeőka, ale z technických dǻvodǻ se zkoušet nesmŠla
(jaké zklamání :-)). V jedné chodbŠ nás sleőna prǻvodkynŠ
nechala pomazat grafi tovým prachem na tváǌ, abychom zde 
nezabloudili a v poǌádku vyšli ven.
Po úspŠšné prohlídce vyrazila skupinka do centra 2eského 
Krumlova, kde byl volný program. Výletníci navšǟ vili ZRCA-
DLOVÉ BLUDIŠT=, MUZEUM HISTORICKÝCH MOTOCYKL®
A MLÝNSKÉHO ZAyÍZENÍ a nŠkteǌí vyšlapali na vŠž zámku, 
odkud byl krásný pohled na celé mŠsto.
Poté následovala prohlídka hradu a zámku 2eský Krumlov. 
Paní prǻvodkynŠ si naši skupinu užívala a povídala a povída-
la. yíkala, že málokdy provází őesky, tak si prohlídku užívala 
spoleőnŠ s námi.
Celí ušlí jsme dorazili na autobusovou zastávku, kam pro nás 
pǌijel autobus a odvezl nás do Petrovic u Sušice, kde bylo 
objednáno ubytování. Po rychlém zabydlení jsme se všichni 
sešli u veőeǌe, chvíli posedŠli a hurá na kutŠ a spát, protože 
jsme museli nabrat síly na nedŠlní výlety.

LÉTO A PODZIM V ROŠKOPOV=

Letos máme nástup na Lenoch v nedŠli a už pǌi pǌíjezdu svíǝ lo 
sluníőko. V autobusu vládla dobrá nálada, takže jak to mohlo 
dopadnout? SamozǌejmŠ výbornŠ! Celý týden je őistá obloha 
se sluníőkem, takže výlety na Dvoraőky, do Harrachova, Jablon-
ce, Franǝ škova i do Vysokého i soukromé výlety byly v pohodŠ.
I výborné masáže jsme sǝ hli. Jen jednu chybu náš pobyt mŠl

- nerostly houby.  Ale ani to nám nevadilo, protože náš kuchaǌ nám 
i bez hub vaǌil samé dobroty, pan vedoucí nám dŠlal pomyšlení. 
Bylo to stejnŠ prima jako vloni, nic se nezmŠnilo k horšímu.
OdjíždŠli jsme spokojeni, ale neradi. Pod vedením pana Hamáőka, 
který nám vše zaǌizuje, se budeme tŠšit na pǌíštŠ.

Dǻchodci z Nové Paky

Pobyt v Lenochu
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Ve dnech 6. - 13. 8. 2011 probŠhl v prostorách AVZO Roškopov 
tǌeǟ  roőník Sochaǌského – ǌezbáǌského sympozia. Na týden 
se zde setkali absolvenǝ  sochaǌských ateliérǻ VŠUP a AVU, 
jejichž pǻsobení souvisí s Podkrkonoším a kteǌí se ve své 
tvorbŠ zamŠǌili a soustǌedili na funkci sochy – objektu v kra-
jinŠ. Letošními úőastníky byli: MgA. Josef Šafaǌík PhD., MgA. 
LudŠk Míšek, MgA. Jan Kováǌik , Mgr. Oǧ o Bébar a MgA. 
Vilém Friő.
KromŠ samotné tvorby bylo toto setkání pǌíležitosǟ  ke kon-
frontaci tvǻrőích pǌístupǻ a zkušenosǟ  rozdílných generací so-
chaǌǻ ői názorǻ rǻzných sochaǌských ateliérǻ a škol. Nosným 
tématem byla komunikace sochy a jejího okolí vőetnŠ jejího 
pǻsobení na vizuální a emoőní vjemy návštŠvníka (pozorova-
tele a akǝ vního úőastníka). UmŠlci vytváǌeli konkrétní dílo pro 
konkrétní, pǌedem vybrané místo. Sochy vytvoǌené bŠhem
sympozia byly stejnŠ tak jako v pǌedchozích dvou letech umís-
tŠny a ponechány v krajinŠ.
Celý projekt byl zakonően vernisáží s prohlídkou soch vytvo-
ǌených bŠhem letošního i pǌedcházejících dvou roőníkǻ. Le-
tos navíc s pǌíjemným pǌekvapením – s úőasǟ  paní starostky 
a mnoha místních obyvatel. (Za pomoc pǌi instalaci objektǻ
moc dŠkujeme Romanu Tomešovi!)

V RoškopovŠ potǌeǟ  letní Socháǌské-
-ǌezbáǌské sympozium

Objekty jsou permanentnŠ umístŠny v krajinŠ, mǻžete je najít 
i na mapŠ (viz hǧ p://sympozium.open-art.cz ). Jsou pǌístupné 
každému zájemci, alespoƶ do té doby, než je živly semelou... 
Doufáme, že se tyto objekty stanou cílem ői pǌekvapením i vaší 
procházky krajinou!

Bohužel, i letos letní seriál tvǻrőích dílen pro dŠǝ  a mládež 
v RoškopovŠ, organizovaný obőanským sdružením OPEN ART, 
skonőil. Filmová, fotografi cká, taneőní, geologická, loutkáǌská, 
kamenáǌská, muzikálová, výtvarná, výtvarnŠ-divadelnŠ-hu-
dební, ty všechny jsou pryő a dŠǝ  už jsou zpátky ve škole 
(ǟ mto je zdravíme ƽ).
OpŠt byla veǌejnost každou prázdninovou sobotu mezi 1. 7.
- 20. 8. 2011 zvána k návštŠvŠ závŠreőných vystoupení. Do 
kina, do divadla, na výstavu, novŠ také na pǌedstavení pod 
širým nebem, kterým poőasí - mnohdy neuvŠǌitelnŠ – pǌálo.
VŠǌíme, že si dŠǝ  prázdninové dílny užily, že se jim i všem ná-
vštŠvníkǻm líbily a že se už tŠší na pǌíšǟ  rok, tak jako my.
V zaőátku nového roku zveǌejníme na stránkách www.open-
-art.cz, které dílny se v roce 2012 uskuteőní. Mǻžeme slíbit, 
že se znovu pokusíme uvést pestrou nabídku prázdninových 
volnoőasových akǝ vit a jako odborné vedoucí pǌizveme zají-
mavé osobnosǝ  z rǻzných umŠleckých oblasǟ . 
Nemǻžeme bohužel slíbit, že se cena za dílny, která v souőasné 
dobŠ pǌipadá nŠkterým zájemcǻm pǌíliš vysoká, sníží. Pǌipo-

Letní dílny pro dŠǝ  v RoškopovŠ
- nashledanou o prázdninách 2012! 

mínáme, že tento projekt je neziskový, aőkoliv se to mnohým 
nezdá pravdŠpodobné, a že je organizován dobrovolnŠ ve 
volném őase a o dovolených, což leckterým pǌipadá málo 
uvŠǌitelné. Projekt je fi nancován také získanými granty, tedy 
podporou Ministerstva kultury 2R, Krajským úǌadem Králové-
hradeckého kraje, Obecním úǌadem Stará Paka a regionálními 
sponzory. Všem dŠkujeme! Zároveƶ dŠkujeme všem pǌízniv-
cǻm a doufáme, že se nám podaǌí uskuteőnit tento projekt 
i v pǌíšǟ m roce ƽ

Ráno po výborné snídani nás pan ǌidiő odvezl na parkovištŠ
v NŠmecku pod „stǌechu Bavorského lesa.“ Na vrchol Javoru 
nás vyvezla 6-ǝ  místná sedaőková lanovka s útulnou kabinkou. 
Sluníőko hǌálo, byl krásný výhled na široké okolí. Alpy jsme sice 
nevidŠli, byl lehký opar, ale i tak to byla nádherná podívaná. 
Hodinu jsme si pochodili po vršku, chvíli posedŠli na terase 
pod lanovkou, kterou jsme se svezli zpŠt k autobusu. Po krás-
ném zážitku nás pan ǌidiő odvezl k hotelu Grádl, kde jsme si 
prohlédli MINIMUZEUM PIVA a vyslechli jsme si pǌednášku 
o historii piva. Poté jsme se vráǝ li do mŠsta Železná Ruda, kde 
jsme si prohlédli MUZEUM MOTOCYKL® A HISTORIE LYŽOVÁNÍ 
NA ŠUMAV=. Chvíli jsme posedŠli v pǌíjemné cukrárnŠ, kde nás 
zaujala mašinka, která jezdila nad hlavami kolem celé cukrárny 
a zlehka si pohoukávala pǌi jízdŠ.

Pomalu jsme se pǌipravovali na cestu zpŠt, která byla ještŠ
dlouhá. Na veőeǌi jsme zastavili v penzionu Bouchalka, kde 
jsme již pǌed őtyǌmi roky nocovali pǌi jiném výletu.
Domǻ jsme dorazili plni zážitkǻ a dojmǻ z krásného víken-
du.

Blahopǌání: V srpnu slavila krásné kulaté narozeniny Hanőa
Suchardová ml. Pǌejeme hodnŠ zdraví, štŠsǟ , lásky a pohody 
do dalších let.

Pozvánka: SDH Roškopov vás všechny srdeőnŠ zve 19. listopa-
du do kulturního domu na další Country zábavu.

Krásný podzim Vám pǌeje Andrea Zuzánková



10

POLICIE INFORMUJE

Období od 1.8. 2011 do 5.10.2011

Zatajení nálezu
Zapomenutá taška pǌilákala nepocǝ vce, kterému teř hrozí až roőní vŠzení. Smǻlu mŠl ve őtvrtek 4. srpna starší muž, který si 
ve Staré Pace položil v prostoru autobusové zastávky na laviőku plátŠnou tašku, kterou zde bohužel zapomnŠl. Když se pro ni 
vráǝ l, už ji nikde nenašel. ZǌejmŠ se jí zmocnil nepocǝ vý nálezce, který se tak neprávem obohaǝ l o šperky, peníze, dioptrické 
brýle, potraviny a další vŠci. Majitel vyőíslil škodu na témŠǌ 19 ǝ síc korun. Nepocǝ vý nálezce si možná ani neuvŠdomil, že se 
svým krokem dopusǝ l pǌeőinu zatajení nálezu, za což mu hrozí až roőní vŠzení.

Krádež vŠcí
Pachatel si z chalupy odnesl nádobí i zahradní náǌadí. V pǌesnŠ nezjištŠné dobŠ od 28. dubna do pátku 12. srpna vnikl dosud 
neznámý pachatel do jedné z rekreaőních chalup v obci Úsǟ  u Staré Paky. Dovnitǌ se dostal nezajištŠným oknem v koupelnŠ,
které si otevǌel, a poté celou chalupu prohledal. V kuchyni odcizil nástŠnné hodiny a v pokoji nádobí. V patǌe domu pak našel 
a následnŠ odcizil klobouk, elektrické nǻžky na plot a další zahradní náǌadí. Nakonec se dostal i do garáže, ze které si odnesl 
barvy. Majitelka vyőíslila celkovou škodu na nejménŠ 22 ǝ síc korun. Po pachateli pátrají novopaőǟ  policisté, kteǌí pǌípad šetǌí
jako pǌeőin krádeže a porušování domovní svobody.

Pǌíležitost dŠlá zlodŠje
(Prevenǝ vní őlánek)
Žena pǌišla o penŠženku a vŠtší fi nanőní hotovost. I když policisté neustále 
upozorƶují zákazníky obchodních domǻ a supermarketǻ, aby si svá zavaza-
dla neodkládali do nákupních košíkǻ, pǌesto mnozí berou tato varování na 
lehkou váhu.
Jako napǌíklad starší žena v Nové Pace, která se ve stǌedu 24. srpna ráno 
vydala na nákup do jednoho z místních marketǻ. Po pǌíchodu do prodejny 
si zavŠsila svoji kabelku na nákupní košík a poté se plnŠ vŠnovala vystave-
nému zboží. Její chvilkové nepozornosǝ   zǌejmŠ využil neznámý pachatel, 
který jí  v nestǌeženém okamžiku z tašky odcizil penŠženku. KromŠ ho-
tovosǝ  pǌišla žena i o své  osobní doklady a platební kartu, u které mŠla
vyznaőený PIN kód. Pro zlodŠje není nic snazšího, než se vydat k nejbližšímu 
bankomatu a za pomocí platební karty vybrat z bankovního úőtu peníze. 
Nejinak tomu bylo i v tomto pǌípadŠ.  Než  žena zjisǝ la, že nemá  penŠženku, už jí pachatel staőil z úőtu vybrat 15 ǝ síc korun. 
Pǌípad šetǌí novopaőǟ  policisté jako pǌeőin krádeže a neoprávnŠného opatǌení, padŠlání a pozmŠnŠní platebního prostǌedku. 
Nutno zdǻraznit, že žena se v tomto pǌípadŠ dopusǝ la dvou chyb. První, když si zavŠsila tašku na nákupní košík, a druhou, 
když si u platební karty poznaőila PIN kód.

Za volant nesmí, pǌesto ǌídil
yidiői teř hrozí až roőní vŠzení. Rozhodnuǟ  úǌadu nebral vážnŠ őtyǌiatǌiceǝ letý muž, který i pǌes 
vyslovený zákaz ǌízení usedl v nedŠli 28. srpna za volant osobního vozidla Alfa Romeo. K jeho 
smǻle ho v Úsǟ  u Staré Paky kontrolovala policejní hlídka, která zjisǝ la, že má Magistrátem 
v Mladé Boleslavi vysloven do roku 2012 zákaz ǌízení všech motorových vozidel. Z tohoto 
dǻvodu si ǌidiő vyslechl ve zkráceném pǌípravném ǌízení podezǌení z pǌeőinu maǌení výkonu 
úǌedního rozhodnuǟ  a vykázání, za což mu hrozí trest odnŠǟ  svobody až na jeden rok.

nprap. Hana Kleőalová

SPORT

dovolte mi, abych Vás informoval o nŠkterých problémech, 
kterými se zabýváme v souőasné dobŠ ve staropacké tŠlový-
chovŠ. Z mnohých jsem vybral dva, z nichž první bude smutný 
a druhý veselejší.
Jak mnozí víte, od soutŠžního roőníku 2010/2011 došlo ke 
spojení mládežnických družstev kopané s družstvy Nové Paky. 
Dǻvod byl prostý – nedostatek hráőǻ v obou oddílech. Spo-
jená družstva hrají krajské soutŠže pod hlaviőkou Nová Paka 
/Stará Paka. Pro naše hráőe jde každopádnŠ o kvalitaǝ vní po-
sun, neboǙ se ze systému okresních soutŠží ocitli ve vyšších 
krajských. Tyto soutŠže mají nároőnŠjší požadavky na zajištŠní
poǌadatelské služby, vybavení a úroveƶ hǌíštŠ a hrací plochy. 

Vážení spoluobőané, Jaké však bylo koncem prázdnin pǌekvapení, když pár dní pǌed
zahájením soutŠže vandalové posypali stǌed hǌištŠ neznámou 
látkou, po které byl trávník v tomto místŠ zniőený. SouőasnŠ
na mnoha místech zniőili makrolon na stǌídaőkách domácích 
i hosǟ . Poškození neunikla ani ochranná síǙ za brankou. Jen 
díky úsilí správce hǌištŠ se vše podaǌilo uvést do zahájení sou-
tŠží do provozuschopného stavu. Stále si kladu otázku, proő se 
takto nŠkteǌí lidé chovají. Na všech sportovišǟ ch rádi každé-
ho pǌivítáme a vŠǌte, že jsme rádi, když stále více lidí kvalitní 
sportovištŠ ve Staré Pace využívá. Pokud nŠkdo nechce na 
sportovním poli pomoci, aǙ alespoƶ neškodí. Nepochopitelná 
je i událost na dŠtském hǌišǝ  u Sokolovny, kde neznámý vandal 
povolil dokonce šrouby na dŠtské houpaőce. JistŠ mi dáte za 
pravdu, že tento őin už hraniőí se zdravým rozumem.
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Poslední záǌijová sobota patǌila nadšencǻm a pǌíznivcǻm
sportovní kynologie. Základní kynologická organizace ve Staré 
Pace toǝ ž poǌádala první roőník závodu o Staropacký pohár. 
V novém, vŠtším a őásteőnŠ zrenovovaném areálu cviőištŠ se 
sešlo celkem 21 závodníkǻ, aby se svými őtyǌnohými miláőky
zmŠǌili síly s ostatními soupeǌi z blízkého okolí i vzdálenŠjších
míst. SoutŠžilo se celkem ve tǌech kategoriích, které pǌísným, 
ale spravedlivým okem hodnoǝ l rozhodőí Miroslav Dlabola. 
Nejvíce pǌihlášených závodilo v kategorii ZZO (zkouška základní 
ovladatelnosǝ ) bez speciálních cvikǻ. Zde k radosǝ  domácích 
dominovali őlenové místní organizace. Krásným výkonem se 
blýskla Alena Trýznová s fenkou Defi niǝ ve Choice SvŠží vítr, 
která vyhrála svoji kategorii s celkovým poőtem 58 bodǻ (ze 
60 bodǻ celkem možných). Zároveƶ byla ocenŠna sladkou 
pozornosǟ  za nejlepší poslušnost celého soutŠžního dne. Po-
zadu nezǻstávali ani ostatní domácí soutŠžící. Majitelka fenky 
Zicory Cory z Kovárny Marie Vágenknechtová po tŠsném boji 
a díky lepšímu výsledku v aportu získala s poőtem 56 bodǻ
druhé místo v kategorii ZZO a porazila tak tǌeǟ  Alenu Šimo-
novou s Aileen Cerbery Baskerwille z Turnova. O jediný bod 
pod stupnŠm vítŠzǻ zǻstala Helena Laušmanová s Fidem. Ve 
stejné kategorii nasbíraly první zkušenosǝ  i Karolína Machová 
s Gwendy z Jeníku a Eva Jankǻ s Barleyem z Nového Šǝ kova. 
Za úőasǝ  domácí Lenky Nyklové s Amie Rexel probŠhla druhá 
őást závodu v kategorii ZM (zkouška základního minima) bez 
stopy. Po úvodním pǌedstavení více ői ménŠ úspŠšné posluš-
nosǝ  pǌišla na ǌadu divácky atrakǝ vní obrana. V obou oddílech 
dominovala Helena Jarošíková s Nippy de Alphaville Bohemia 
z Lomnice nad Popelkou, která získala celkem 88 bodǻ (ze 
100 bodǻ celkem možných). V tŠsném závŠsu obsadila druhé 
místo Renata Hrubá s Chadem Stǌedohor z Prahy. Na stupních 
vítŠzǻ je doprovodila tǌeǟ  Kateǌina Ludvíková s Lowely Elsa od 
Kaőky z Boǌkova u Semil. Domácí závodnice bohužel skonőila
pod stupnŠm vítŠzǻ.
V poslední soutŠžní kategorii ZVV1 (zkouška všestranného 
výcviku) bez stopy získali domácí dva poháry. Druhé místo 
obsadil Vítek Žiga s Irou z Daskonu s celkovým poőtem 173 
bodǻ (z 200 bodǻ celkem možných). Po nejlepším výkonu v po-
slušnosǝ  pǌišlo menší zaváhání v obranŠ a o tǌi body prohrál 
s nakonec první Anitou PŠniőkovou s fenkou Merry Majorǻv
Háj z Lomnice nad Popelkou. Tǌeǟ  místo získala nejmladší zá-
vodnice, domácí Veronika Žigová s Nikol z Daskonu, která za 
prvním místem zaostala o osm a za druhým o pŠt bodǻ.
I pǌesto, že místní kynologická organizace poǌádala takový 
závod poprvé, vydaǌilo se vše na jedniőku, vőetnŠ na naší vǻli
nezávislého poőasí. Ke všemu pǌispŠlo i široké obecenstvo, kte-
ré všechny výkony nekriǝ ckým okem pozornŠ sledovalo a na 
konci vždy odmŠƶovalo potleskem. Všichni závodníci odcházeli 
s pŠknými a hodnotnými cenami. První tǌi v každé kategorii byli 
navíc ocenŠni Staropackými poháry a nŠjakou tou maliőkosǟ

SPORTOVNÍ KYNOLOGIE
ÚspŠšný 1. roőník závodu o Staropacký pohár

Výherci kategorie ZM, foto: Marcela JiroušováVýherci kategorie ZM, foto: Marcela Jiroušová

Úőastnící ze ZKO Stará Paka, foto: Marcela JiroušováÚőastnící ze ZKO Stará Paka, foto: Marcela Jiroušová

Druhá informace se týká őinnosǝ  oddílu lyžování. Naše staré 
dva vleky na staropacké sjezdovce dávno vyšly z módy a již del-
ší dobu jsme usilovali o jejich náhradu vlekem modernŠjším.
Pokud jsme se ucházeli o vlek nový, dosud nepoužívaný, byla 
poǌizovací cena v ǌádech milionǻ vzhledem k našim možnostem 
nedostupná. Proto jsme se vydali cestou použitého vleku, a to 
se za podstatné fi nanőní pomoci vedení obce koneőnŠ podaǌilo. 
V souőasné dobŠ je vlek typu“ Tatrapoma P“ pǌivezený a pǌipra-
vený ke stavbŠ. Tomu však musí pǌedcházet vydání stavebního 
povolení se všemi nutnými vyjádǌeními. RovnŠž projektová do-
kumentace 450 metrové trasy vleku, kterou nám na Slovensku 
tvoǌí, je nezbytná. Dalším dǻležitým pǌedpokladem je i udŠlení
prǻkazu technické zpǻsobilosǝ , který vydá Praha.

Vzhledem k tŠmto administraǝ vním prǻtahǻm se asi pǌiprave-
nosǝ  vleku pro letošní zimu ještŠ nedoőkáme, ale každopádnŠ
őlenové lyžaǌského oddílu za iniciaǝ vu vynaloženou v této vŠci 
zaslouží velkou pochvalu.
UrőitŠ se mezi námi najdou lidé, kteǌí poǌízení nového vleku 
budou zpochybƶovat s odǻvodnŠním nedostatku snŠhu bŠ-
hem posledních zim. Kdybychom se však ǌídili tŠmito názory, 
nemŠli bychom ve Staré Pace nikdy nic. Je nám jasné, že zimy 
beze snŠhu mohou pǌijít. My si budeme spolu s dalšími op-
ǝ misǝ cky naladŠnými lidmi pǌát, aby úsilí našich őlenǻ bylo 
korunováno spokojenými lyžaǌi na svahu Staropackých hor.

Mgr. Milan Pospíšil, pǌedseda TJ Sokol

navíc; však si vše po právu zasloužili. Ke spokojenosǝ  všech 
bylo pǌipraveno domácí obőerstvení za pǌíznivé ceny, a tak si 
závodníci i diváci kromŠ zážitkǻ, zkušenosǟ  a hezky stráve-
ného dne odnesli i plné žaludky. NejvŠtší dík za poskytnuté 
ceny a pomoc s organizaőními záležitostmi však patǌí našim 
sponzorǻm, protože bez nich by se akce neuskuteőnila, ani 
takto úspŠšnŠ nevydaǌila. JmenovitŠ bychom chtŠli podŠkovat 
tŠmto: Fitos Stará Paka, OÚ Stará Paka, MP Skládka KošǙálov, 
Deprag CZ a.s. LáznŠ BŠlohrad, Data Agentura INFOPHARM 
s.r.o., MVDr. Pavel Oǧ , Acana a Orijen.
VŠǌíme, že první roőník závodu byl pro všechny moǝ vující. 
Organizátoǌi budou otevǌenŠ pǌijímat všechny pǌipomínky 
k prǻbŠhu a organizaci, letošní vítŠzové se budou snažit ob-
hájit svoje prvenství i v pǌíšǟ m roce a ménŠ úspŠšní budou 
po celý rok pocǝ vŠ trénovat, abychom se všichni (a doufej-
me i ve vŠtším poőtu) pǌíšǟ  rok opŠt setkali, tentokráte již na 
druhém roőníku závodu o Staropacký pohár. Všichni jste již 
nyní srdeőnŠ zváni!

ZKO Stará Paka – Monika Steuerová

Nippy de Alphaville Bohemia, foto: Marcela JiroušováNippy de Alphaville Bohemia, foto: Marcela Jiroušová
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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.

SPORT

V nedŠli 25. záǌí 2011 se sešlo na hǌišǟ ch Sokola Úsǟ  u Staré Paky 
deset družstev, které spojuje radost ze hry a trocha té povŠstné 
soutŠživosǝ .
Mrazivé ráno a témŠǌ letní poledne pǌálo hǌe pod vysokou síǟ
a také konzumaci alko i nealko nápojǻ.
Sehnalo se dostatek pǌiőinlivých rukou, takže obŠ hǌištŠ byla pǌi-
pravena, stejnŠ tak i obőerstvení a ozvuőení s hlasem a trefnými 
poznámkami Petra Fejfara. Po organizaőní stránce byl turnaj 
dobǌe pǌipraven, mŠl spád a hra mužstev byla vyrovnaná. Do 
poslední chvíle se rozhodovalo o vítŠzi turnaje. 
Nedošlo ke zranŠním, ani konfl iktǻm a fakt, že všichni hráői
(i hráőky) vydrželi až do konce, tedy do podveőerního vyhlašování 
výsledkǻ a udílení cen, svŠdőí o dobré atmosféǌe celé akce. Mno-
ho hráőǻ i divákǻ však mrzela nepǌítomnost úžasných loƶských 
roztleskávaőek… tak snad zase napǌesrok…
Úsǟ  postavilo dvŠ mužstva a tak bylo možno vidŠt i „bratrovra-
žedný“ boj. Ze všeho nejdǻležitŠjší však byla hravost a radost 
z pohybu. A té si užívali úőastníci turnaje - od patnácǝ  do je-
denasedmdesáǝ  – plnými doušky. I sponzorǻ se našlo dostatek 
a tak jediným sǟ nem na celém turnaji je nekvalitní povrch na 
„spodním“ hǌišǝ  s vyhǌezávajícími kameny a tudíž rizikem úrazu. 
Inu, nedostatek fi nancí se projevuje všude.
 A protože ústecké hǌištŠ – viditelné jen krátký okamžik z vlaku 
a zcela skryté ǌidiőǻm automobilǻ ői náhodným chodcǻm – má 
svǻj genius loci, nezbývá než zvolat: Druhý roőník skonőil! AǙ žije 
tǌeǟ  roőník 2012!
Díky sponzorským darǻm byly i ceny mužstev na dobré úrovni. 
DŠkujeme tŠmto sponzorǻm : 
Obecní úǌad Stará Paka, Ing. Pavel 2ervený, Lékárna U Zlaté őíše,
Restaurace Staropacká sokolovna , Massimo Boido, Italská vino-
téka, Praha 2, Záhǌebská 10, Obőerstvení Pecharovi Nová Paka, 
Stǌední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Jatka Lomnice n. 
P., Svijanská nápojka Lomnice n. P., Jana Hejtmanová, Tropico Plus 
Roztoky u Jilemnice, P. Fejfar, R. Dytrych, M. Potštejnský.
Výsledky turnaje: 1. Valteǌice – Jilemnice 2. KošǙálov 3. LáznŠ
BŠlohrad 4. Úsǟ  A 5. Úsǟ  B 6. Blaženky 7. Popovice 8. Šárovcova 
Lhota 9. Syǌenov 10. Míšenci 
Kategorie zvláštních cen:
nejlepší hráőka: Lucie Hrnőíǌová, nejlepší hráő: Petr Kocanda, 
nejstarší hráő: Milan Potštejnský, nejkrásnŠjší hráőka: Katka 
Pourová, nejmladší hráő: MatŠj Jíra, hráő s nejvŠtším elánem: 
Jaroslav Šorm

Pro Podhoran zapsala Eva Zoubková

2. RO2NÍK VOLEJBALOVÉHO TURNAJE 
MIX®, ANEB ÚSTECKÝ GENIUS LOCI


