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7. veǌejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 20. 10. 2011 v kulturním domŠ v Krsmoli.

USNESENÍ ZE 7. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

ZO schvaluje:
1) Program 7. veǌejného zasedání zastupitelstva obce.
2) OvŠǌovatele zápisu ze 7. veǌ. zasedání pana Mgr. Pavla Antoše.
3) Návrhovou komisi ve složení pan L. Frýba, Mgr. I.Hykyšová.
4) Prodej pozemkǻ p. ő. 325/4 o výmŠǌe 3 570 m2, p. ő. 327/2 

o výmŠǌe 824 m2, p. ő. 330/2 o výmŠǌe 622 m2, 331 o výmŠǌe
388 m2, a p. ő. 325/4 PK o výmŠǌe 3 929 m2, vše trvalý travní 
porost v k. ú. Ždár u Staré Paky za odhadní cenu, manželǻm
Petrovi a KateǌinŠ Medunovým, Žřár u Staré Paky.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

5) Prodej pozemkǻ p. ő. 1392 őást cca 167 m2, p. ő. 1010/4 őást 
cca 164 m2, p. ő. 1010/62 őást cca 13 m2 vše ostatní plocha 
v k. ú. Stará Paka za odhadní cenu manželǻm Marcele a Ja-
novi Pelikánovým, Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

6) Revokaci usnesení ze 4. VZ: ZO schvaluje bod 4) prodej po-
zemku p. ő. 1045/8 v k. ú. Stará Paka o výmŠǌe 1 230 m2 paní 
JanŠ Pajrové za cenu 450,- Kő/m2.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodlenŠ

7) Smlouvu o uzavǌení budoucí smlouvy o zǌízení vŠcného bǌe-
mene mezi Obcí Stará Paka a 2EZ Distribuce a. s., na pozemek 
p. ő. 1398/1 v k. ú. Stará Paka za úőelem zǌízení distribuőní
soustavy za fi nanőní náhradu 1 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

8) Smlouvu o uzavǌení budoucí smlouvy o zǌízení vŠcného bǌe-
mene mezi Obcí Stará Paka a 2EZ Distribuce a. s., na pozemky 
p. ő. 1371/4 a p. ő. 1372/1 v k. ú., oba v k. ú. Stará Paka za úőe-
lem zǌízení distribuőní soustavy za fi nanőní náhradu 1 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

9) Smlouvu o zǌízení vŠcného bǌemene mezi Obcí Stará Paka 
a V2P Net, s.r.o. III. etapa plynofikace Obce Stará Paka 
k pozemkǻm v k.ú. Stará Paka v celkové délce 1 208,92 m 
za úhradu ve výši 145 080,- Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

10) Smlouvu o zǌízení vŠcného bǌemene mezi Obcí Stará Paka 
a V2P Net, s.r.o. III. etapa plynofi kace obce Stará Paka k po-
zemkǻm v k. ú. Stará Paka v celkové délce 8,17 m za úhradu 
ve výši 1 080,- Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

11) Nevýhradní zprostǌedkovatelskou smlouvu mezi Obcí Stará 
Paka a Next reality group a.s. na zprostǌedkování prodeje 2 
pozemkǻ v lokalitŠ „Záduška“.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

12) Smlouvu o zajištŠní datových služeb mezi Obcí Stará Paka 
a fi rmou Goldware s.r.o., - pǌipojení internet - Obecní úǌad
a knihovna Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

13) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Agrochovem a.s. Stará 
Paka o zajištŠní zimní údržby na období od 1. 11. 2011 
– 31. 3. 2012.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 10. 2011

14) Návrh na 5. úpravu rozpoőtu obce Stará Paka na rok 2011.
Zodpovídá: ZO, hlavní úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

15) Ústní dohodu mezi Obcí Stará Paka a panem Miroslavem 
Doőekalem o údržbŠ koryta bezejmenného toku za po-
skytnutí místa na parkování jeho osobního automobilu 
na obecním pozemku p. ő. 2/2 v k. ú. Stará Paka v letních 
mŠsících. V zimním období bude sloužit tato őást pozemku 
pro vyhrnutý sníh.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

ZO bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení z 6. veǌejného zasedání Obce Stará Paka
2) Informaci o možnosǝ  podávání žádosǟ  o neinvesǝőní dotace 

spoleőenským organizacím a spolkǻm pro rok 2012 do 31. 10. 
2011.

3) PlnŠní rozpoőtu Obce Stará Paka k 30. 9. 2011.
4) Informaci ǌeditele Masarykovy ZŠ St. P. o výroőní zprávŠ školy.
5) Informaci o výmŠnŠ oken na pǌíšǟ  rok v MasarykovŠ ZŠ.
6) Informaci o oplocení fotbalového hǌištŠ.
7) Informace o pracích v obci.
8) Informaci o zbezprašnŠní cesty v KarlovŠ panem Maroulem 

bez fi nanőní spoluúőasǝ  Obce Stará Paka.
9) Informaci o zhotovení nájezdu k ő. p. 477 v k. ú. Stará Paka 

– p. Doőekal.
10) Informaci o rozvázání pracovního pomŠru se zamŠstnancem 

panem J. Šmídem a zajištŠní nového pracovníka.
11) Informaci o opravách kolejištŠ na staropackém nádraží.
12) Žádost p. Ing. 2erveného o rozeslání smlouvy o zajištŠní 

zimní údržby zastupitelǻm obce.
13) Pǌipomínku p. Mgr. Antoše o neprǻjezdnosǝ  v ulici Letná 

i pǌes umístŠní znaőky „Zákaz stání“.
14) Pǌipomínku p. Ing. 2erveného o možnostech opravy schodǻ

od nádraží pǌi pǌíležitosǝ  oprav nádraží.
15) Pǌipomínku p. Válka o stavu zábradlí za farou ve St. Pace.
16) Dotaz p. Frýby na práce v parku pǌed ZŠ a možnostech sbŠru

ostatních plastǻ a odpovŠř p. místostarosty.
17) Dotaz pí. Mgr. Hykyšové na možnost umístŠní kontejnerǻ na 

texǝ l a odpovŠř p. místostarosty.
18) Návrh p. Válka na ukonőení výjezdních veǌejných zasedání za-

stupitelstva obce do okolních obcí a odpovŠř pí. starostky.
19) Pǌipomínku p. L. Podzimka k odvodu tekoucí vody na Krsmoli 

a o stavu kulturního domu v Krsmoli a odpovŠř pí. starostky.

ZO schvaluje:
1) Program 8. veǌejného zasedání ZO doplnŠný o body:
 6e) Smlouva o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Antonínem 

Koǧ nauerem - Power Servis na zajištŠní potǌebných podkladǻ
v rámci podání žádosǝ  do pǌipravované výzvy z OPŽP P03, 
oblasǝ  podpory 3. 2. - zateplení veǌejných budov

 17e) Zpráva pǌedsedy kontrolního výboru
2) OvŠǌovatele zápisu z 8. veǌ. zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) Návrhovou komisi ve složení p. Štefan Válek, Ing. Pavel 2ervený.
4) Koupi őásǝ  pozemku st. 187 o výmŠǌe 28 m2, zast. plocha za 

8. veǌejné zasedání ZO, konané dne 15. 12. 2011 v zasedací síni Obecního úǌadu ve Staré Pace.

USNESENÍ Z 8. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

50,-Kő za 1 m2 v k.ú. Stará Paka od pana Petra Kohúta.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

5) Prodej pozemku p. ő. 1045/8 o výmŠǌe 1 230 m2 v k. ú. 
St. Paka manželǻm Jaroslavovi a Petǌe Šimkovým za cenu 
553 500,- Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

6) Smlouvu o poskytnuǟ  podpory ze SFŽP v rámci OPŽP mezi 
Státním fondem životního prostǌedí a Obcí St. Paka na cel-
kovou őástku 525 819,75 Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

7) Smlouvu o poskytnuǟ  úőelové neinvesǝőní dotace v požární 
ochranŠ na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2011 mezi Obcí 
Stará Paka a Královéhradeckým krajem ve výši 18 470,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

8) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a fi rmou NADOZ s.r.o., 
„Oprava vodovodu k zahradnictví“ ve Staré Pace za cenu 
143 395,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

9) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Ant. Koǧ naue-
rem – Power Servis za úőelem zajištŠní úplných podkladǻ
potǌebných v rámci podání žádosǝ  do pǌipravované výzvy 
z OPŽP PO3, oblasǝ  podpory 3.2 - zateplení veǌejných budov 
na őástku 97 200,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2011

10) Plán őinnosǝ  Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

11) Schodkový rozpoőet obce na rok 2012 v pǌíjmech 
18 386 210,-Kő a výdajích 19 011 350,-Kő. Rozdíl ve výši 
625 140,- Kő bude dofi nancování z fi nanőních prostǌedkǻ roku 
2011 a zmŠnu rozpoőtové položky 1337 na položku 1340.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

12) Návrh na 6. úpravu rozpoőtu na rok 2011.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 31. 12. 2011

13) Odpisy dlouhodobého hmotného majetku Obce St. Paka.
Zodpovídá: mzd. úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

14) SmŠrnice őíslo 1-27, na rok 2012 mimo smŠrnici ő. 6 - požární 
poplachová smŠrnice. (Plaǟ  stále).
Zodpovídá: starosta Termín: prǻbŠžnŠ

15) Zavedení őásǝ  vodovodu v ul. Revoluőní o délce 83 m v hod-
notŠ 83 415,- Kő do majetku Obce Stará Paka.
Zodpovídá: mzd. úőetní Termín: 31. 12. 2011

16) Odpisový plán majetku Masarykovy ZŠ Stará Paka.
Zodpovídá: Mgr. Antoš Termín: prǻbŠžnŠ

17) Navýšení ceny obŠdǻ od 1. 1. 2012 v MasarykovŠ základní 
škole.
Zodpovídá: Mgr. Antoš Termín: od 1. 1. 2012

ZO neschvaluje:
1) Prodej őásǝ  pozemku parc. ő. 1430/1 v k.ú. Stará Paka paní 

Zoǌe Pǌibylové.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

ZO bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení ze 7. veǌejného zasedání Obce St. Paka.
2) Zprávu o őinnosǝ  Obce Stará Paka za rok 2011.
3) PlnŠní rozpoőtu obce k 30. 11. 2011.
4) Inspekőní zprávu z Mateǌské školy Stará Paka.
5) Zápis z dílőího pǌezkoumání hospodaǌení Obce Stará Paka za 

rok 2011.
6) Informaci o pronájmu zubního stǌediska ve Staré Pace.
7) Informaci o konání vánoőního koncertu dne 19. 12. 2011.
8) Zprávu kontrolního výboru.
9) Informace realitní kanceláǌe NEXT reality o prodeji obecních 

pozemkǻ.
10) Informaci p. místostarosty o údržbŠ zelenŠ a zimní údržbŠ

v obci.
11) PodŠkování ǌeditele Masarykovy ZŠ p. Mgr. Antoše za dobrou 

spolupráci s obcí.
12) Informaci pí. Hylmarové o zjištŠní zájmu obőanǻ Úsǟ  o po-

jízdnou prodejnu.
13) UpozornŠní p. Válka na špatný stav obrubníkǻ a chodníkǻ

v obci a nutnost opravy.
14) Dotaz p. Válka na pravdŠpodobnost získání dotace na opravu 

oken v MasarykovŠ ZŠ.
15) Dotaz p. Zajíce na nového pracovníka obce p. M. Hamáőka.
16) UpozornŠní p. Zajíce na volnŠ pobíhající psy v obci.
17) PodŠkování ǌeditelky MŠ pí. Typltové za podporu a dobrou 

spolupráci ZO a obce.

Zastupitelstvo obce, které vzešlo z komunálních voleb v roce 
2010, si odsouhlasilo Plán őinnosǝ  obce Stará Paka pro rok 2011, 
který byl hlavním podkladem pro náplƶ práce zastupitelstva a ve-
dení obce pro tento rok.

Hlavním bodem pro rok 2011 byla akce dokonőení rekonstrukce 
kanalizace v ulici Revoluőní a zatrubnŠní bezejmenného toku 
o celkovém objemu 10 500 000,- Kő. Tato akce byla úspŠšnŠ
dokonőena. Zkolaudována byla rekonstrukce kanalizace v ulici 
Revoluőní. Kolaudace akce „zatrubnŠní bezejmenné vodoteőe“ 
bude realizována v jarních mŠsících roku 2012.
Hned na lednovém veǌejném zasedání zastupitelstva obce byl 
odsouhlasen nový návrh zbezprašnŠní místních komunikací. Dle 
tohoto plánu byla upravena cesta v Úsǟ  u Staré Paky nákladem 
475 343,-Kő.
Velkou zmŠnu doznala úprava parku pǌed ZŠ ve Staré Pace 
a plocha pǌed bytovým domem őp. 394, zrovna tak i zahrada 
u mateǌské školky. Projektová dokumentace na tuto akci vznikla 
u Ing. Pyciaka v Nové Pace s rozpoőtem zhruba 1 700 000,-Kő.
VýbŠrovým ǌízením, do kterého se pǌihlásilo 16 fi rem, byla 
vysoutŠžena cena 933 000,-Kő. Obec zažádala na tuto akci o do-
taci z Operaőního programu životního prostǌedí. Byla úspŠšná
a őástka, kterou obec obdržela, je 525 819,-Kő. Pǌi úpravŠ parku 
pǌed školou obec vybudovala parkovištŠ pro 6 vozidel, 1 místo je 
rezervováno pro invalidy. Tato akce si vyžádala 111 000,-Kő.

Bod oprava památek – se podaǌilo naplnit také díky dotaci, a sice 
pǌes Dobrovolný svazek obcí Novopacko. Takto byla restaurována 
socha P. Marie s malým Ježíškem pǌed hǌbitovní zdí ve Staré Pace. 
Finance 87 000,-Kő. Dotace od DSN - 72 210,-Kő, zbytek dofi nan-
covala obec. Druhá památka místního významu byla opravena 
v RoškopovŠ u kulturního domu. Tady se obec podílela őástkou 
ve výši 25 000,-Kő
Další bod plánu őinnosǝ  – údržba obce + veǌejná zeleƶ - byl plnŠn
dle potǌeb obce a obőanǻ v prǻbŠhu celého roku. Koncem roku 
2010 byl pro snazší a rychlejší odstraƶování snŠhu zakoupen 
traktor. Díky této technice se daǌilo v zimním období udržovat 
místní komunikace ve sjízdném stavu. V dubnu byla pracovní 
őeta obce doplnŠna o tǌi pracovníky z úǌadu práce, a tak mohlo 
dojít mimo sezónní sekání trávy i k drobným opravám ői úpravám 
v celém katastru obce. Koncem ǌíjna došlo k personální výmŠnŠ
hlavního pracovníka v pracovní őetŠ. Pan Šmíd ukonőil pracovní 
pomŠr posledního ǌíjna a od 1. listopadu nastoupil na jeho místo 
pan Milan Hamáőek.

Bod, který se nepodaǌilo naplnit, je výmŠna oken v MasarykovŠ zá-
kladní škole. Tato akce bude hlavní náplní plánu práce pro rok 2012. 
Obec se pokusí žádat o dotaci ještŠ tento rok v programu Zelená 
úsporám (Operaőní program životního prostǌedí). Pokud nebude s žá-
dosǟ  úspŠšná, bude realizace výmŠny oken fi nancována z rozpoőtu
obce, protože okna v základní škole jsou již v havarijním stavu.

Zpráva o őinnosǝ  obce Stará Paka za rok 2011

Erb obce
Stará Paka

Prapor obce
Stará Paka
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O veǌejné osvŠtlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše 
obec vőetnŠ místních őásǟ  mohla být osvŠtlena, byla vynaložena 
őástka více než 500 000,-Kő.

Bodem, který není plánován v őinnosǝ  obce, ale je s ním vždy pǌi
tvorbŠ rozpoőtu poőítáno, je poskytování péőe o naše seniory. Zde 
bych chtŠla pǌipomenout, že v souőasné dobŠ funguje na území 
naší obce, to znamená i v jejích místních őástech, dovážka obŠdǻ,
kterou v souőasné dobŠ využívá 23 obőanǻ. Na tuto őinnost je 
každoroőnŠ v rozpoőtu rezervovaná őástka kolem 170 000,-Kő.
Na základŠ smlouvy mezi mŠstem Nová Paka a naší obcí o spo-
luúőasǝ  pǌi fi nancování soc. služeb pǌispíváme také na pobyt tǌí
seniorǻ umístŠných v Ústavu soc. služeb v Nové Pace každoroőnŠ
őástkou 13 ǝ síc na osobu.

Naše celá obec žije také kulturním životem. Vždy s pǌíchodem
nového roku spolky, které pǻsobí na území obce tj. SDH, Sokol, 
fotbalisté a sportovci poǌádají pro své pǌíznivce plesy. Tak tomu 
bylo i v období od ledna do bǌezna, kdy tyto organizace a spolky 
uspoǌádaly nŠkolik plesǻ. V prǻbŠhu celého roku jsou poǌádány 
rǻzné sportovní akce a akce pro dŠǝ .
Pro sportovní vyžiǟ  mohou pǌíznivci sportu používat areál so-
kolského hǌištŠ.
Další kulturní őinnosǝ  jsou poǌádány v naší knihovnŠ pod vede-
ním paní Hany Hylmarové. Zde probíhají v prǻbŠhu celého roku 
rǻzné výstavy, besedy, semináǌe a pouőné pǌednášky.
Zpravidla 2x roőnŠ poǌádá obecní úǌad v zasedací místnosǝ  vítání 
obőánkǻ a koncem roku pak setkání se seniory.

Tak jako každoroőnŠ podporuje obec grantovým programem 
organizace a spolky, které pǻsobí na území obce. Nad rámec 
tŠchto žádosǟ  byla odsouhlasena žádost organizace Sokol Stará 
Paka o őástku 100 000,-Kő na dofi nancování nákupu lyžaǌského 
vleku, který byl pǌevezen z Nové Paky.

Obec Stará Paka má zǌízeny 2 pǌíspŠvkové organizace, a sice MŠ 
a ZŠ. Zde pǌispŠla na jejich chod őástkou MŠ 1 300 000,-Kő a ZŠ 
2 420 000,-Kő.

Souőásǟ  obecního úǌadu je pǌenesená pǻsobnost výkonu státní 
správy na stavebním úǌadŠ a na úseku evidence obyvatel. Neu-
stálá výmŠna osob na ministerstvech a boj o fi nance vyúsǝ ly ve 
snahu zredukovat poőet stavebních úǌadǻ, pǌedevším na obcích 
I. stupnŠ. I náš obecní úǌad se k této problemaǝ ce písemnŠ
vyjadǌoval spoleőnŠ s dalšími, kterých se to týká, a prozaǟ m je 
pǌislíbeno, že k tomuto rušení nedojde.

Zastupitelstvo obce se sešlo na 5 veǌejných zasedáních a 6 pra-
covních poradách, aby ǌešilo všechny záležitosǝ  nutné k realizaci 
plánu őinnosǝ  ke spokojenosǝ  obőanǻ. Starosta a místostarosta 
plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o obcích 
ve vztahu k obci, pǌíspŠvkovým organizacím(MŠ, ZŠ), nadǌízeným 
orgánǻm (KÚ) a spoleőenským organizacím (SDH, TJ apod. )

Oba výbory zǌízené zastupitelstvem, tj. výbor fi nanőní a kontrol-
ní a komise sociálnŠ-kulturní a sportovní, se scházely dle jejich 
plánǻ őinnosǟ  a vzniklých potǌeb. Administraǝ vu - tj. evidenci 
obyvatel, poplatky za odpad, ze psǻ, evidenci hrobǻ, mzdové 
úőetnictví, fakturace, evidenci obecního majetku, fi n. vztahy 
k pǌíspŠvkovým organizacím apod. zajišǙují pí. Kluzová, Cimbálová 
a Bilová. Všichni úǌedníci se každý rok zúőastƶují rǻzných školení, 
která se týkají jejich pracovní náplnŠ, a ǟ m zkvalitƶují služby pro 
naše obőany. Jim také patǌí podŠkování za bezchybný pǌezkum 
hospodaǌení a závŠreőný úőet obce za rok 2011 a za perfektní 
reprezentování našeho obecního úǌadu.

Všem, kteǌí se jakýmkoliv zpǻsobem podíleli na bezproblémovém 
chodu obce a obecního úǌadu, touto cestou dŠkuji.

VŠra Hlostová - starosta

I letošní rok probíhala ve všech őástech naší obce Tǌíkrálová sbírka. 
Celkový výtŠžek pǌedstavuje őástku 23 869,-Kő.
Vybrané peníze se z 65% vráǟ  do oblasǝ , kde byly vybrány a budou 
se z nich fi nancovat provozní náklady spojené s őinnosǟ  Oblastní 
charity Jiőín.
2ást výtŠžku vyőlení Oblastní charita Jiőín na pǌímou pomoc lidem 
z blízkého okolí, kteǌí se prokazatelnŠ, ne vlastní vinou, dostali do 
krizové situace - napǌ. nenadálá živelná pohroma atd., nebo na po-
moc lidem z celé 2R zasaženým zvl. povodní, které se u nás vyskytují. 
Zbylá őást penŠz je rozdŠlena mezi Diecézní charitu Hradec Králové 
a Charitu 2eská republika, které z nich fi nancují další humanitární 
pomoc v 2R, ale i po celém svŠtŠ. VŠra Hlostová - starosta

Informace o Tǌíkrálové sbírce.

Platba 1. splátky poplatku za svoz odpadǻ a psy je urőena na 
termín do 15. bǌezna 2012 v hotovosǝ  na obecním úǌadŠ!
Obőané z Brda, Krsmole, pǌípadnŠ z dalších őásǟ  Staré Paky 
mohou využít k platbŠ poplatku za svoz odpadǻ a psy termín 
10. bǌezna 2012, kdy budou zástupci obce vybírat tyto poplatky 
v tŠchto místech:
V kulturním domŠ Brdo   od 9:00 do 10:30 hod.
V obecní chaloupce v Krsmoli od 10:40 do 11:00 hod.
Výše poplatku zǻstává jako v loƶském roce, a to 450 Kő/osoba 
nebo rekreaőní objekt.

Josef Dlabola - místostarosta

ZIMNÍ ÚDRŽBA SILNIC – pro informaci všem obőanǻm pǌedklá-
dáme smlouvu o údržbŠ komunikací (viz vpravo a str. 5)

UpozornŠní pro obőany

GARÁŽGARÁŽ
Koupím, pǌípadnŠKoupím, pǌípadnŠ

dlouhodobŠ pronajmudlouhodobŠ pronajmu 

ve Staré Pace nebove Staré Pace nebo 

v Nové Pacev Nové Pace

tel.: 737 330 389tel.: 737 330 389

SMS nebo volatSMS nebo volat

po 18. hodpo 18. hod
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Jdete brzo ráno do práce po ulici, veǌejném prostranství a najed-
nou se vám nŠco nezdá v poǌádku, nŠco se vám nelíbí. Tu rozbitý 
odpadkový koš, jeho vysypaný objem na zemi. Vőera pǌi procház-
ce jste si odpoőinuli sednuǟ m na laviőku, dnes je zdemolovaná 
a její torzo leží na chodníku. Ohnutá dopravní nebo informaőní
znaőka. Rozbité sklo v informaőní skǌíƶce. Povalený plot, v nŠm
pǌestǌihané dráty. Vyjmuté dlažební dílce z chodníkǻ poházené 
po okolí. Pǌevrácená popelnice. Zdemolovaný mobiliáǌ v areálu 
fotbalového hǌištŠ, rozbité láhve a sklenŠné stǌepy naházené 
do fotbalového trávníku. Stǌed fotbalového hǌištŠ oproštŠn od 
pǌírodního trávníku – nŠkdo si vyzkoušel úőinek neznámé che-
mikálie. Toto nejsou jen „prázdné“ fráze, to je fakt! Bohužel jej 
vidíme dnes, dennŠ, zkrátka stále. „Co se to vlastnŠ stalo?“ „Ale 
nic, to zase nemŠla (nejen) naše staropacká mládež co jiného na 
práci…“ Slyšíte z rozhovoru spousty lidí a chodcǻ, procházejících 
se naší obcí…
Co znamená poškození tŠchto vŠcí pro jejich majitele? Práci s úkli-
dem, opravou a v neposlední ǌadŠ fi nanőní výdaje. To všichni, 
kteǌí nŠco vybudovali, opravili nebo udržovali, vŠdí. Obnáší to 
mnoho úsilí. A co na to ǝ  vandalové? SkrytŠ se všem smŠjí…
2ekají, až bude vše opraveno, uklizeno a pak zase „udeǌí svým 
ǌádŠním“. Smát se budou ale pouze do doby, nežli dojde z jejich 
„nápadǻ a konání“ k újmŠ na zdraví, hlavnŠ dŠǟ . Když už nŠkdo 
z nich má i takový nápad, že povolí šrouby držících lan a ǌetŠzǻ
houpaőky na dŠtském hǌišǝ !!!? Možná v tu chvíli vytáhneme, jako 
pštros, hlavu z písku, otevǌeme oői a nebudeme dále pǌehlížet 
chování nezodpovŠdné a lehkomyslné omladiny. UrőitŠ se mezi 
námi najdou spoluobőané, kteǌí nŠkdy vidŠli skutky „naší“ mláde-
že. NicménŠ i tak mlőí… Škoda, že se jména vandalǻ na obecním 
úǌadŠ nedozvíme. Nechceme „malovat“ őerta na zeř, že se újma 

Vandalismus v obci, nikoli nový fenomén…

Smlouva őást 1/3 Smlouva őást 2/3

Smlouva őást 3/3

na zdraví stane. Pokud ano, nebudeme ani v nejmenším váhat 
podat trestní oznámení pǌíslušným orgánǻm. Redukce pǌerostlé 
zelenŠ u dŠtského hǌištŠ u „Sokolovny“ je jedním z navazujících 
opatǌení. Na hǌištŠ bude z chodníkǻ lépe vidŠt na „hrající si 
výrostky“…
Jen na obecním majetku se dá škoda vytvoǌená vandaly v mi-
nulém roce vyőíslit zhruba na 20 ǝ s. korun. To rozhodnŠ není 
málo!!! Jsou to fi nanőní prostǌedky, které bychom mohli využít 
ke zkrášlení naší obce!
Rozsah škody na majetku právnických a fyzických osob bude 
urőitŠ také vysoký.
Kdo oni vandalové vlastnŠ jsou? NŠjaké indicie už máme… Jejich 
ostuda není v nedohlednu!

Josef Dlabola - místostarosta
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MATEySKÁ ŠKOLA

V minulém roce se na zástupce obce obráǝ lo nŠkolik lidí s rǻzný-
mi postǌehy, návrhy a námŠty, kde co opravit a zlepšit. Jsme za 
takové akǝ vity vás, obőanǻ, rádi. Mimo „bŠžnou“ zimní údržbu 
komunikací a letní údržbu zelenŠ se őást tŠchto podnŠtǻ podaǌilo 
dokonőit ke spokojenosǝ  obőanǻ. Jde pǌedevším o opravy nŠkte-
rých cest, oprava odtoku dešǙové vody v BrdŠ, úprava propustku 
u obecní chaloupky v Krsmoli a další. Druhá őást, cca 10 podnŠtǻ,
se „ zaőít a dotáhnout“ do konce obci nepovedlo. Jde napǌíklad
o opravu propadlých dlažebních kostek v chodnících, odstranŠní

Drobné opravy a údržba v obci velkého paǌezu v polní cestŠ nad hǌebőínem Pfefrových, zǌízení 
letního svozového místa odpadǻ v Zápǌiőnici, zǌízení vsakovacích 
pruhǻ na hǌišǝ  na minikopanou v rámci víceúőelového areálu 
„Sokolák“, odstranŠní prorǻstajícího plevele v chodnících ve 
Staré Pace. Mohli bychom ve výőtu pokraőovat dále. Na nŠkteré 
z tŠchto podnŠtǻ byl kladen dǻraz k jejich zhotovení obecními 
dŠlníky. Jsou racionální dǻvody, proő se tomu tak nestalo.
Tyto nedodŠlky budeme tedy postupnŠ „likvidovat“ v roce 
letošním. UrőitŠ k nim pǌibudou i další, se kterými si obecní 
zamŠstnanci sami poradí…

Josef Dlabola - místostarosta

V polovinŠ ǌíjna probŠhlo v zasedací síni OÚ ve Staré Pace další 
vítání obőánkǻ. Tentokrát jsme se vší parádou pǌivítali tyto nové 
obőánky:
Nicol Machovou, Karolínu Zmekovou, Daniela Hlubuőka, Adama 
Vondráka a Elišku Zajícovou.
Na fotografi ích si všechna miminka mǻžete prohlédnout a spo-
leőnŠ s námi jim dodateőnŠ popǌát hodnŠ zdraví a štŠsǟ  do 
dalšího života.

VÍTÁNÍ OB2ÁNK®

Naše mateǌská škola 
poǌádá každoroőnŠ
dotazníkovou akci 
pro rodiőe. Hlavním 
cílem je získat názo-
ry rodiőǻ na to, co 
bychom mohli u nás 
vylepšit, co ještŠ
dŠlat jinak, tak aby 
se jejich dŠǝ  u nás 
cítily spokojené. 
V posledním dotaz-
níkovém šetǌení se 

opakoval názor, že zahrada je nedostateőnŠ vybavena. Všichni 
bychom uvítali více herních prvkǻ pro dŠǝ , ale problémem je 
jejich cena. Pǌestože nám náš zǌizovatel, Obec Stará Paka, vychá-
zí pǌi fi nancování vybavení MŠ vstǌíc, musíme peőlivŠ zvažovat, 
őemu dát pǌednost, co je pro provoz mateǌské školy nezbytné, 
a na vybavení zahrady se již potom tolik penŠz nedostává. 
Poté, co jsme seznámili s touto situací rodiőe, našel se jeden 
taǟ nek, pan Petr Polášek, který pǌišel s nápadem, jak nŠjaké ty 
peníze na vybavení zahrady pro mateǌskou školu získat. Vyzval 

Nové herní prvky na zahradŠ mateǌské školy

ostatní rodiőe, aby na herní prvky pro dŠǝ  pǌispŠli formou spon-
zorských darǻ. A opravdu se pǌihlásilo dost rodiőǻ, kteǌí ochotnŠ
pǌispŠli. Vybraná őástka őinila celkem 6.850,-Kő. NŠkdo by mohl 
namítat, že to není moc, ale i za takovou őástku jsme vdŠőni.
Pǌidali jsme k ní z rozpoőtu mateǌské školy další peníze (skǌíƶky
do tǌídy Sedmikráska proto poǌídíme až pǌíšǟ  rok) a zahradu jsme 
vybavili novou skluzavkou a dvŠma pružinovými houpadly. DŠǝ
se již nemohou doőkat, až vše na jaǌe vyzkouší.
ChtŠla bych touto cestou podŠkovat všem rodiőǻm, kteǌí na 
vybavení zahrady pǌispŠli, a panu Poláškovi za zorganizování 
celé akce.

Lenka Typltová, ǌeditelka mateǌské školy
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ŠKOLA

Jako již každý rok pǌed Vánocemi se první stupeƶ Masarykovy 
ZŠ vypravil na výlet do našeho hlavního mŠsta. Letos se žáci 
nejen podívali do krásné pǌedvánoőní Prahy, kde si prohlédli 
őeské pamŠǝ hodnosǝ  a vánoőní trhy. Ale také navšǟ vili Divadlo 
Pavla Kožíška a jeho pǌedstavení Já nejsem Ježíšek, ale Kožíšek. 
Pǌi pǌedstavení plném kouzel a magie se žáci výbornŠ bavili 
a spoleőnŠ s kouzelníkem Kožíškem kouzlili a őarovali. Naše žáky 
Radka Šalmana, Milana Ference a Romana Tomeše si kouzelník 
vybral pǌímo na jevištŠ, kde mu pomohli s kouzlením. Poőasí sice 
výpravŠ nedopǌálo prohlédnout si Prahu pod snŠhovou nadílkou, 
ale to nikomu nevadilo a všichni si odvezli krásné pǌedvánoőní
zážitky.

Lenka Faltová

Tradiőní pǌedvánoőní výlet 1. stupnŠ ZŠ do Prahy

Pǌi pǌeőtení nadpisu se jistŠ každému okamžitŠ vybaví jedna z nej-
známŠjších komedií Williama Shakespeara (nejde tedy o výchovu 
nŠjaké staropacké semetriky), kterou mohli zhlédnout žáci z VIII. 
a IX. tǌídy naší školy v Národním divadle.
V pondŠlí 5. 12. 2011 se sešli ve škole patǌiőnŠ odŠni a hlavnŠ
pǌíjemnŠ naladŠni na to, že stráví celý den v pǌedvánoőní Praze. 
Poőasí nám pǌálo, proto jsme se mohli projít po vyšehradských 
zahradách a z vyhlídek si ukázat nŠkteré významné stavby a za-
jímavá místa. Na vyšehradském hǌbitovŠ jsme postáli u hrobǻ

Zkrocení zlé ženy

Jak jsme již v minulém őísle Podhoranu informovali, naše škola se 
zapojila do mezinárodního projektu Comenius. V listopadu jsme 
mŠli za úkol prohloubit naše znalosǝ  o jedné partnerské zemi. Vol-
ba padla na našeho východního souseda – Slovensko. Rozhodli 
jsme se vŠnovat této zemi celoškolní projektový den. V tento den 
výuka neprobíhá tradiőním zpǻsobem, tedy podle rozvrhu hodin, 
ale dŠǝ  zpracovávají informace, které si týden pǌedem shromaž-
řovaly. Pracují v týmech, vytváǌejí panely s obrázky, fotografi emi 
a doplƶují je ǟ m, co zajímavého o daném tématu zjisǝ ly. Projek-
tový den byl zamŠǌen pǌedevším na kulturní a pǌírodní zajíma-
vosǝ . Všechny týmy odpovŠdnŠ plnily svá zadání - od nejmenších 
prvƶáőkǻ až po deváǙáky. Každý samozǌejmŠ dle svých možnosǟ . 
V prǻbŠhu dne byly také promítnuty dva fi lmy, které mají vztah 
ke Slovensku. Pro menší dŠǝ  pǌíbŠh Pat a Mat, který se vyrábŠl ve 

Projekt Comenius pokraőuje…

slovenských fi lmových ateliérech, a pro starší dŠǝ fi lm o tatranské 
pǌírodŠ Divoőina zamrzlá v őase. Na závŠr každý tým pǌed spolužáky 
pǌednesl, co zajímavého se o Slovensku dovŠdŠl.

KvŠta Kamlerová

známých spisovatelǻ, hudebníkǻ, vŠdcǻ.
SamozǌejmŠ by pro naše teenagery nebyla exkurze zajímavá, kdy-
by nemohli navšǟ vit pražské pǌedvánoőní trhy. Tam si skuteőnŠ
mohli užít všech lákadel, která nabízely desítky stánkǻ – dárkǻ,
nápojǻ, jídel. Zároveƶ se tam setkali s pražskými őerty, Mikuláši 
a andŠly – vždyǙ bylo právŠ 5. 12.
A pak už jenom kultura. Prohlídka budovy Národního divadla od 
základních kamenǻ až po vyhlídku na terase a samotné divadelní 
pǌedstavení. Moc se nám tam líbilo a domǻ jsme odjíždŠli s pǌe-
svŠdőením, že urőitŠ nŠkdy zase do divadla zajedeme.

Marcela Žalská

Pǌedvánoőní vystoupení

S blížícím se őasem vánoőním se zaőalo doma uklízet a péct cukroví. 
Chystání Vánoc s každou další zapálenou svíőkou na adventním 
vŠnci vrcholilo. Ani my ve škole jsme tedy nemohli zǻstat pozadu 
a pusǝ li jsme se do nacviőování vánoőního programu pro rodiőe,
babiőky a dŠdeőky, abychom jim ten shon zpǌíjemnili. Uőili jsme 
se texty, zkoušeli, pilovali nedostatky, abychom byli uprostǌed 
prosince pǌipravení zpǌíjemnit odpoledne všem, kdo se pǌijdou
podívat.
Naši druháőci zahájili šƶǻru vystoupení pod vedením paní uőitel-
ky Bartošové a Oborníkové v kulturním domŠ na BrdŠ. PotŠšili
svým őertovským rejem místní babiőky a dŠdeőky. Hned druhý 
den rozezpívali zasedací síƶ ve Staré Pace. Nebyli ale sami, kdo 
chtŠl ukázat, co všechno se nauőili. TrpŠlivŠ trénovali i žáci s paní 
uőitelkou Kuželovou v dramaǝ ckém kroužku a žákovský sbor 
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z blízkých pǌišel podívat. UsmŠvavé tváǌe divákǻ a slova plná 
nadšení svŠdőily o tom, že se vše zdaǌilo.
Vánoőní maraton pro nás skonőil až vystoupením v Levínské 
Olešnici. Sbor si ale vánoőní atmosféru užil ještŠ v pondŠlí
ve staropackém kostele, kde vystupoval spoleőnŠ se sborem 
dospŠlých. Snad se naše vystoupení divákǻm líbila a my jsme 
vnesli do srdíőek všech alespoƶ trošku vánoőní atmosféry 
a pohody.

Mgr. Zuzana Oborníková a Mgr. Jana Bartošová

KNIHOVNA

Jinak než fl orbalový nelze nazvat podzim a závŠr letošního kalendáǌ-
ního roku v naší škole. Tento sport s dŠrovaným míőkem naprosto 
dominoval ve výőtu úspŠšnosǝ  našich mladých sportovcǻ. Od záǌí do 
prosince pǌiváželi sportovci kovy všech barev. Pǌipsali jsme si tǌi první 
místa v okrskových kolech ve všech kategoriích. Ani v okresních kolech 
jsme nepropadli a postupnŠ jsme získali őtvrté, druhé, a dokonce i první 

Florbalový podzim

místo. Okresními pǌebornicemi se staly dívky v kategorii 6. – 7. tǌíd. A jako 
vítŠzky nás jely reprezentovat na krajské fi nále do Dvora Králové nad 
Labem 8. prosince 2011. V konkurenci velkých mŠst a potažmo i škol si 
staropacké holky vybojovaly krásné páté místo. Gratulujeme! 
Tudíž i o tradiőním vánoőním turnaji bylo rozhodnuto. MŠǌení sil mezi 
roőníky bude ve fl orbale. ChuǙ zjisǝ t, kdo je fl orbalovým králem školy, byla 
obrovská. Turnaje se zúőastnilo celkem šest týmǻ napǌíő všemi roőníky. 
Tǌeǟ  místo obsadil tým Devils Angels, druhé místo vybojoval tým Four 
Fantasǝ c a králem školy se stal tým Šmoulové. Každý tým obdržel bohatou 
odmŠnu od pǌedőasného Ježíška a hurá na vánoőní prázdniny.

ZÁPIS D=TÍ DO PRVNÍ TyÍDYZÁPIS D=TÍ DO PRVNÍ TyÍDY
yeditelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, okres Jiőín

oznamuje, že zápis dŠǟ  do 1. tǌídy bude proveden

v pátek 27. ledna 2012
v dobŠ od 12:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví dŠǝ , které dovrší šesǝ  let do 31. prosince 
2012 (§ 36 odst. 3 zákona ő. 561/2004 Sb., v platném znŠní).
Dle tohoto zákona však mohou být zapsáni do 1. tǌídy i žáci, kteǌí vŠkovou 
hranici šesǝ  let dovrší až 30. őervna 2013 a mají pro zahájení školní docházky 
fyzické i psychické pǌedpoklady.

DŠǝ  pǌijdou k zápisu v doprovodu rodiőǻ nebo jejich zástupcǻ,
kteǌí s sebou pǌinesou rodný list dítŠte.

Ve Staré Pace 10. ledna 2012
Mgr. Pavel Antoš v.r.

ǌeditel ZŠ

Jak jsem pǌedeslala v minulém őísle Podhoranu, ke konci loƶského 
roku probŠhlo v knihovnŠ nŠkolik zajímavých akcí. V ǌíjnu jsem 
nŠkolikrát navšǟ vila mateǌskou školu a dŠtem jsem pǌed spaním 
őetla pohádky. To byla krásná souőást mé őinnosǝ  v rámci Týdne 
knihoven.
Pokraőovalo pravidelné každomŠsíőní besedování s Miluškou Ro-
senbaumovou nad tématy, které nás, besedující, „uőí“ lépe po-

chopit lidskou duši, lidské konání a vnímání hlavnŠ s ohledem na 
dítŠ. Je to vždycky pǌíjemná dvouhodinovka plná nápadǻ, námŠtǻ,
názorǻ. V takovém pǌíjemném duchu jsme letos poprvé otevírali 
advent. Nejprve jsme chvojím a svíőkami vyznaőili spirálu a potom 
každý ruku v ruce s andŠlem tuto spirálu procházel a svíőky zapa-
loval. Nejlepší je, když se spirála mǻže dŠlat v pǌírodŠ, v roubence 
bylo málo místa. Ale i tak jsme se krásnŠ vánoőnŠ naladili.

1. stupnŠ pod vedením paní 
uőitelky Stuchlíkové. Dívky 
z druhého stupnŠ si pǌipra-
vily s paní uő. N. Rulfovou 
zajímavou módní pǌehlídku. 
Pǌípravy bohatého vánoőního 
programu s vánoőní a őertov-
skou tématikou vyvrcholily 

ve stǌedu v tŠlocviőnŠ školy. A tentokrát byla tŠlocviőna plná 
k prasknuǟ . Všichni vystupující mŠli radost, že se na nŠ nŠkdo 
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Hned druhý den opŠt navšǟ vila Boženka Machová zdejší knihovnu 
se svou nabídkou nových výrobkǻ z korálkǻ. Mnoho parádnic tak 
pozdŠji potŠšil krásný dárek pod stromeőkem.
Ve őtvrtek 1. 12. zavítali již ponŠkolikáté do knihovny pǌátelé 
z novopackého stacionáǌe. Pǌipravila jsem si pro nŠ vánoőní po-
vídání, spoleőnŠ jsme si postavili betlém, zazpívali jsme si koledy 

Spirála z chvojí a svíőekSpirála z chvojí a svíőek

Pǌátelé z novopackého stacionáǌePǌátelé z novopackého stacionáǌe DŠtské vystoupení pǌi pǌíležitosǝ posezení seniorǻDŠtské vystoupení pǌi pǌíležitosǝ  posezení seniorǻ

a podaǌilo se nám slepit dlouhý barevný papírový ǌetŠz, který celé 
vánoce zdobil knihovnu. Zároveƶ se stacionáǌem pǌijely pracovnice 
obőanského sdružení Život bez bariér, které zde instalovaly prodejní 
výstavu výrobkǻ zamŠstnancǻ chránŠné dílny. Stejná akce probŠhla 
již vloni a i letos se setkala s velkou odezvou obőanǻ. Zakoupením 
výrobkǻ jsme všichni spoleőnŠ pǌispŠli na dobrou vŠc.
A to již nastal ten správný őas na pǌedvánoőní posezení seniorǻ.
Každý rok se svým programem pǌispŠjí dŠǝ  ze základní školy. Letos 
si obŠ druhé tǌídy spoleőnŠ pǌipravily őertovské vystoupení. DŠǝ
v maskách a pǌevlecích pod vedením obou pí. uőitelek zatanőily, 
zazpívaly, zahrály a pǌedvedly prima show. Také sklidily zasloužené 
ovace všech pǌítomných na BrdŠ i ve Staré Pace! Všichni jsme si po-
tom spoleőnŠ povídali, ochutnávali, popíjeli a trošku také zpívali.
Dovolte mi popǌát všem őtenáǌǻm, návštŠvníkǻm a pǌíznivcǻm
knihovny hodnŠ zdraví a spokojenosǝ  v novém roce. Budu se dál 
tŠšit na Vaše návštŠvy a další spoleőná setkání.

Knihovnice

UDÁLOSTI

Regionální organizace Svazu dǻchodcǻ v Nové Pace pǌipravuje 
po celý kalendáǌní rok pro své őleny ǌadu zajímavých akǝ vit.
Týden od 10. do 14. ǌíjna 2011 byl vyplnŠn kulturou. Divadelní 
spolek ve Vysokém n. Jizerou poǌádá každoroőnŠ na podzim 
pǌehlídku amatérských souborǻ. Naši dǻchodci v pondŠlí shléd-
li Maryšu bratǌí Mršǟ kǻ. Domǻ se vraceli s dobrou náladou 
a nadšením z vystoupení ochotnických hercǻ. Ve őtvrtek bylo 

50 dǻchodcǻ na inscenaci Nebezpeőné vztahy v mladoboleslav-
ském divadle. Šlo o známý román Ch. Hamptona Nebezpeőné
známosǝ  v divadelní podobŠ. I tentokrát byli naši őlenové 
spokojeni. Týden byl zakonően 14. ǌíjna v MKS Nová Paka, kdy 
jsme se potŠšili z vystoupení Podkrkonošské dechovky, kterou 
vede p. Traspe. Líbil se repertoár i provedení skladeb, a tak 
jsme pǌíjemnŠ strávili páteőní veőer. 

VŠra Janatová

Kulturní týden dǻchodcǻ Novopacka

Poslední listopadový őtvrtek se sešla skupinka novopackých a sta-
ropackých seniorek pǌi výrobŠ adventních vŠncǻ. Na tento den 
jsme se všechny tŠšily a dlouho dopǌedu vymýšlely, jaké ozdǻbky
nasbírat, usušit nebo nakoupit. Akǝ vnŠ jsme se všechny zapojily 
pod vedením paní Zdeny Grohové, která nám poradila správný 
postup. Pro inspiraci nám pǌinesla na ukázku adventní vŠnce a vá-
noőní svícny vlastní výroby. Usušila nám i jablíőka, pomeranőe,
pǌinesla šišky a bukvice i rǻzné druhy vŠtviőek. Velice ochotnŠ
nám zaőáteőníkǻm radila tak, aby naše výrobky byly nejen krásné, 
ale i barevnŠ sladŠné. S pocitem pǌíjemnŠ stráveného odpoledne 
a s dobrou náladou jsme se vracely domǻ a v nedŠli zapálily první 
svíőku na vlastnoruőnŠ vyrobeném adventním vŠnci. Paní ZdenŠ
Grohové patǌí velký dík a budeme se tŠšit na další podobnou akci. 
Pevné zdraví, domácí pohodu a krásnŠ prožité svátky vánoőní všem 
spoluobőanǻm pǌeje Svaz dǻchodcǻ. J. Š.

Pǌedvánoőní őas
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Regionální organizace svazu dǻchodcǻ2R v Nové Pace pǌipravuje po 
celý kalendáǌní rok pro své őleny ǌadu zajímavých akǝ vit s pestrou 
náplní. Za poslední pǻlrok byly úspŠšnŠ uskuteőnŠny tyto akce:
V őervnu šedesát úőastníkǻ ve dvou turnusech prožilo již őtrnáctý
rok pǌíjemné chvíle v Janských Lázních na rekondiőním pobytu. 
KromŠ procedur a plavání absolvovali naši dǻchodci ménŠ i více 
nároőné turisǝ cké vycházky a výlety.
Dne 14. őervence bylo 36 zájemcǻ na výstavŠ „KvŠty 2011“ v Lysé 
nad Labem. V závŠru mŠsíce srpna prožilo 35 dǻchodcǻ týden na 
Lenochu v Rokytnici nad Jizerou. Spokojeni byli se sluneőným po-
őasím, možnosǟ  chodit na pŠší výlety i s péőí personálu ubytovny 
o jejich pohodlí.

Dále dǻchodci využili možnosǝ  jet 19. záǌí do LitomŠǌic na „Za-
hradu 2ech“. Velkému zájmu se tŠší tajné výlety. Ten poslední se 
uskuteőnil 21. záǌí.
Zájezdy do Polska na tržnici a s návštŠvou solné jeskynŠ byly zor-
ganizovány 15. őervna a 19. ǌíjna.
Týden od 10. do 14. ǌíjna byl vyplnŠn kulturou. V pondŠlí zhlédli naši 
őlenové Maryšu bratǌí Mršǟ kǻ ve Vysokém nad Jizerou, ve őtvrtek 
inscenaci Nebezpeőné vztahy Ch. Hamptona v mladoboleslavském 
divadle a v pátek si poslechli pǌíjemné melodie repertoáru Podkr-
konošské dechovky pod vedením p. Traspeho.
2lenové výboru pǌipravují akǝ vity pro dǻchodce s cílem vyplnit 
pǌíjemnŠ jejich volný őas a pǌinášet jim nové zážitky.

VŠra Janatová

Akǝ vní dǻchodci Novopacka

Ve druhém lednovém týdnu se sešlo 135 őlenǻ na první akci 
letošního roku tradiőnŠ u Militkých. ProbŠhla zde krátká őlenská 
schǻze se zhodnocením minulého roku.
Poté už následoval program, na který jsme pozvali pana Ing. Lu-
boše JiǌištŠ, který nám promítal a vyprávŠl o Zakarpatské Ukraji-
nŠ. Jeho vyprávŠní bylo velice zajímavé a u výborných koláőkǻ,
které nám u Militkých napekli, jsme prožili krásné odpoledne. 
Pan Ing. Luboš JiǌištŠ byl na UkrajinŠ již opakovanŠ a podŠlil
se s námi o pouőné a nŠkdy i komické zážitky. Za toto pǌíjem-
nŠ strávené odpoledne všem zúőastnŠným, ale hlavnŠ panu 
Ing. JiǌišǙovi dŠkujeme.

Svaz dǻchodcǻ, J. Š

Další úspŠšná akce pro seniory

Zmizela kola i náǌadí
V noci z nedŠle na pondŠlí 7. listopadu vnikl neznámý pachatel 
na soukromý pozemek u jednoho z rodinných domǻ ve Staré 
Pace, kde se následnŠ vloupal do pǌilehlé dílny. Uvnitǌ odcizil 
őtyǌi kompletní litá kola vőetnŠ letních pneumaǝ k Michelin, 
sváǌeőku, úhlovou brusku a další vŠci. Majitel vyőíslil škodu na 
nejménŠ 15 ǝ síc korun. Kdo má krádež na svŠdomí a kde odcizené 
vŠci skonőily, teř vyšetǌují novopaőǟ  policisté.

Listopad – prosinec 2011 – leden 2012

JI2ÍNSKO - Nabyté svobody si muž dlouho neužil
Málokdo si dovede pǌedstavit pobyt v nápravném zaǌízení. To 
osmaőtyǌiceǝ letý muž z Novopacka má s výkonem trestu odnŠǟ
svobody bohaté zkušenosǝ . Naposledy se pǌed ním brána vŠznice
otevǌela v bǌeznu letošního roku. Nabyté svobody si ale vǻbec ne-
vážil a místo ǌádného života pokraőoval v další trestné őinnosǝ . Se 
svým šestadvaceǝ letým známým se zamŠǌili na nezajištŠné, volnŠ
pǌístupné dílny, domy a další objekty, ze kterých kradli napǌíklad
náǌadí, zahradní techniku, mobilní telefony, hudební nástroje, 
peníze a platební karty. 
Na konci srpna vnikli do objektu jedné z fi rem v 2ejkovicích, kde 
odcizili železnou traverzu. K jejich smǻle je pǌímo pǌi krádeži pǌi-
sǝ hl majitel areálu, a tak jim nezbylo nic jiného, než lup vráǝ t. 
O nŠkolik dní pozdŠji se vydali do Bystǌice, kde se terőem jejich 
útoku stala neuzamőená truhlárna. Uvnitǌ pak odcizili elektrickou 
pilu, frézu a další náǌadí. Na zaőátku ǌíjna úǌadovali ve Slaǝ nách, 
kam pǌijeli osobním vozidlem Škoda Forman. Drze zaparkovali na 
dvoǌe jednoho z rodinných domǻ, kde si následnŠ z neuzamőené
garáže odnesli travní motorovou sekaőku a elektrický kabel. Takto 
bychom mohli pokraőovat ve výőtu míst, kde kradli.
Od srpna do konce ǌíjna letošního roku vnikli na Jiőínsku, Pardubic-
ku a Mladoboleslavsku do 11 objektǻ, kde odcizili vŠci za bezmála 
100 ǝ síc korun. Ty pak prodávali pǌekupníkǻm a dalším osobám.
Jiőínšǟ  kriminalisté oba muže v tŠchto dnech zadrželi a obvinili 
z pǌeőinǻ krádeže, porušování domovní svobody a neoprávnŠného 
opatǌení, padŠlání a pozmŠnŠní platebního prostǌedku. Oba dva 
nakonec skonőili ve vazební vŠznici v Hradci Králové, kam je poslal 
soudce Okresního soudu v JiőínŠ. Zde mohou v klidu pǌemýšlet 
nad výší trestu, který je nemine.

Vloupání do dílnyKradené vŠci konőily v rukou pǌekupníkǻ

Stará Paka
V pátek 25. listopadu pǌed polednem se jako host rozhodnŠ ne-
choval pŠtapadesáǝ letý muž, který byl na návštŠvŠ u svého zná-
mého ve Staré Pace. SilnŠ ovlivnŠn alkoholem zaőal slovnŠ urážet 
manželku a nevlastní dceru hosǝ tele, které se z bytu stŠhovaly. 
SprostŠ jim nadával a údajnŠ pǌed nimi šermoval nožem. Hlídka, 
která vyjela na místo, nevychovaného hosta vyzvala k provedení 
dechové zkoušky, která u nŠj prokázala témŠǌ 3 promile alko-
holu. Z tohoto dǻvodu skonőil v proǝ alkoholní záchytné stanici 
v Hradci Králové. Pǌípad šetǌí novopaőǟ  policisté jako pǌestupek 
proǝ  obőanskému soužiǟ .

Hrubá návštŠva

JI2ÍNSKO - Objeví se vždy, když je nejmíƶ őekáte 
O tom, že do nákupního košíku patǌí jen zboží a ne kabelka, se 
pǌesvŠdőila v úterý 20. prosince i starší žena v Nové Pace, která se 
v dopoledních hodinách vydala na nákup do jednoho z místních 

Nepodceƶujte zlodŠje
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LÉTO A PODZIM V ROŠKOPOV=

supermarketǻ. Pǌed vstupem 
do prodejny si jako mnohé její 
vrstevnice uložila tašku do ná-
kupního vozíku a poté se plnŠ
vŠnovala vystavenému zboží. 
Jaké bylo její pǌekvapení, když 
po chvíli zjistila, že jí nŠkdo 
z tašky odcizil penŠženku, ve 
které mŠla 2.600 korun.
Nutno zdǻraznit, že podobných pǌípadǻ v tomto pǌedvánoőním
období pǌibývá. NávštŠvníci obchodních domǻ, supermarketǻ
a rǻzných tržišǙ jsou toǝ ž nepouőitelní a slova policistǻ o tom, že 
by si mŠli své vŠci lépe hlídat, berou na lehkou váhu. Není toǝ ž 
v silách policie, aby tŠmto krádežím zabránila.
Je tedy více než nutné, aby se lidé nauőili dávat si vŠtší pozor na 
své kabelky a tašky, a zbyteőnŠ tak nepǌispívali na dárky kapsáǌǻm
a rǻzným zlodŠjǻm.

Ilustraőní fotoIlustraőní foto

JI2ÍNSKO - Lehce zranŠná 
ǌidiőka a její spolujezdkynŠ
skonőily v nemocnici.
K vážnŠ vyhlížející dopravní 
nehodŠ došlo v sobotu 22. ǌíj-
na veőer v Ústí u Staré Paky. 
PŠt minut pǌed devatenáctou 
hodinou jela őtyǌiadvaceǝ letá ǌidiőka osobního vozidla Opel Astra 
ve smŠru od Lomnice nad Popelkou na Novou Paku. Pǌed obcí Úsǟ
u Staré Paky zǌejmŠ nezvládla ǌízení, najela na krajnici a následnŠ
do proǝ smŠru, kde nejdǌíve narazila do stromu a poté se s vozidlem 
pǌevráǝ la na pravý bok. Pǌi nehodŠ utrpŠly ǌidiőka a její spolujezd-
kynŠ lehká zranŠní. Vliv alkoholu byl u ǌidiőky vylouően dechovou 
zkouškou, celková škoda byla vyőíslena na 15 ǝ síc korun.

nprap. Hana Kleőalová, ǝ sková mluvőí P2R Jiőín

Vozidlo narazilo do stromu

Zaőal nový rok 2012, do kterého Vám pǌeji hodnŠ zdraví, štŠsǟ , 
lásky a životní pohody. Poohlédnuǟ  zpŠt do konce roku 2011 
aneb „U nás v RoškopovŠ se poǌád nŠco dŠje“.

yíjen - v tomto mŠsíci se jedno sobotní odpoledne rozeznŠla siré-
na ohlašující požáry. NaštŠsǟ  nikde nehoǌelo, šlo pouze o cviőný 
poplach. KromŠ 3 őlenǻ, kteǌí o cviőení vŠdŠli, pǌibŠhli k hasiőské 
zbrojnici ještŠ další 4 őlenové. Po cviőném zásahu probŠhlo pǌe-
školení pǌítomných u hasiőárny panem Karlem Railem.

Listopad - tento mŠsíc je tradiőnŠ spjat s Country bálem v podo-
bŠ vepǌových hodǻ. PotŠšující zprávou ještŠ pǌed zahájením byl 
plnŠ zamluvený sál v kulturním domŠ v RoškopovŠ. Prodalo se 
133 vstupenek, ale myslím, že návštŠvníkǻ této zábavy bylo více. 
NŠkteǌí pǌišli na vynikající jitrniőky, ǌízeőky a jiné pochoutky, které 
i letos za dohledu pana Jiǌího Fejfara pro všechny pǌipravil pan 
Kuǌík. BŠhem veőera probŠhly i dvŠ soutŠže, nejprve se soutŠžilo
v pivní štafetŠ, kterou bezkonkurenőnŠ vyhrála rodina Kǌížových 
a Zuzánkových. Druhou soutŠží bylo prasknuǟ  nafouklých balon-
kǻ, u které bylo spousta legrace.
SoutŠž navrhl Karel Zuzánek, který pak místo úőasǝ  v soutŠži ce-
lou akci zdokumentoval na kameru. ProbŠhla i tradiőní pǻlnoőní
dražba a nejvytrvalejší taneőníci setrvali do ranních hodin.
Koncem mŠsíce zhodnoǝ li svou őinnost v uplynulém roce na 
Výroőní schǻzi őlenové AVZO a TJ Sokol Roškopov. Úvodem pǌi-
vítali pǌedsedové organizací všechny pǌítomné, mezi hosty napǌ.
místostarostu OU Stará Paka Josefa Dlabolu. Poté őlenové zvolili 
výbory organizací a jednatelé pǌeőetli zprávy o őinnostech v roce 
2011. Následovala vynikající veőeǌe, kterou s pomocí nŠkolika žen 
pǌipravil pan Jiǌí Fejfar. NáslednŠ nechybŠla ani zábava.

Prosinec - první prosincovou nedŠli uspoǌádala Kateǌina Krejőo-
vá ,,Mikulášskou nadílku“. FinanőnŠ se podílely AVZO, TJ Sokol 
a SDH Roškopov.
Maminky napekly a pǌipravily rǻzné dobroty a po 14. hod. se 
i s ratolestmi sešly v kulturním domŠ v RoškopovŠ. 2ekání na 
Mikuláše zpǌíjemnil odpoledne kouzelník, který svými kouzly 
ohromil i taǟ nky. Po vystoupení obdaroval kouzelník dŠǝ  rǻzný-
mi zvíǌátky z nafouklých balonkǻ.
Poté pǌišel Mikuláš, őerǝ  a andŠl. DŠǝ  pǌednesly rǻzné básniőky, 
zazpívaly písniőky a za to, že se vǻbec nebály, dostaly balíőky
plné dobrot.
Další akcí konanou v RoškopovŠ byla 113. výroőní valná hro-
mada SDH Roškopov. Úvodem všechny pǌítomné pǌivítal sta-
rosta sboru, pan Pavel 2ervený, mezi hosty napǌ. starostku OÚ 
Stará Paka paní VŠru Hlostovou. Dále pǌeőetla obsáhlou zprávu 
o őinnosǝ  sboru a zprávu o hospodaǌení paní Eva Jaklová, zprávu 
revizní komise paní Zdena Hradecká a se stavem hasiőské techniky 
všechny pǌítomné obeznámil velitel sboru pan Jaromír Tomeš.
Dalším bodem byl návrh plánu práce pro rok 2012, velice krátká 
diskuse a pǌedání nových őlenských prǻkazǻ a ocenŠní.
Noví őlenové - Pavlína Sklenáǌová ml, Jaroslava Kaƶková
OcenŠní
- medaile za 10 let őlenství SDH - Tomáš Sedláőek
- medaile za 40 let őlenství SDH - Jan Podzimek, Josef Šulc
- medaile za 60 let őlenství SDH - Jaroslav Metelka, Ladislav Tǻma
- őestné uznání OSH - Marcela Urbanová, Gabriela Wieserová
- za pǌíkladnou práci OSH - Roman Tomeš, LudŠk Urban
- őestné uznání KSH - Jaromír Tomeš, Pavel 2ervený
Poté byl schválen plán práce pro rok 2012, následovalo promítnuǟ
videa z akcí sboru, podávala se veőeǌe a poté byla volná zábava 
za hudebního doprovodu pana Petra Fejfara.
28. prosince uspoǌádaly opŠt všechny organizace každoroőní 
Pǌedsilvestrovský vejšlap, tentokráte do BŠlé do restaurace 
U Dubu. Jelikož bylo bláǝ vé poőasí, nŠkteǌí šli po silnici, ale 
vŠtšina se prošla lesem, polem a loukami. Také jsme dle toho 
vypadali. HlavnŠ, že vládla dobrá nálada a nechybŠlo nezbytné 
obőerstvení v podobŠ kapesních placatek. ZpŠt domǻ všechny 
odvezl miniautobus, který zaǌídil pan Petr Krejőí.
31. prosince uspoǌádal TJ Sokol Roškopov oddíl stolního tenisu 
Silvestrovský turnaj.
Výsledky:
kategorie chlapci dvouhra - 1) Jaromír Šafáǌ, 2) Josef Pour, 3) Petr 
Šafáǌ, 4) Ondǌej Zuzánek
kategorie chlapci őtyǌhra - 1) Jaromír Šafáǌ-Ondra Zuzánek, 
2) Petr Šafáǌ-Jakub Kulhánek
kategorie muži dvouhra - 1) Petr Krejőí st., 2) Petr Krejőí ml., 
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3) Josef Krejőí, 4) Karel Horáőek, 5) Pavel 2ervený. 6) Pavel Krej-
őí, 7) Karel Zuzánek, 8) Petr Ježek, 9) Marǝ n Matouš, 10) Jakub 
Kulhánek
kategorie ženy dvouhra - 1) Adéla Krejőová, 2) Andrea Zuzánková, 
3) Ondra Zuzánek, 4) Hana Krejőová, 5) Jana Šafáǌová, 6) Jindǌiška 
Michalíková, 7) Lucie Michalíková
kategorie neregistrovaní dvouhra - 1) Karel Leichter, 2) Ondra 
Zuzánek, 3) Radek Michalík

Do őlánku jsem použila zápisky ze zprávy őinnosǝ  SDH Roškopov, 
kterou pǌipravil pan Pavel 2ervený a výsledky od TJ Sokolu Roško-
pov oddílu stolního tenisu.
POZVÁNKA na 11. 2. 2012 - ráda bych Vás všechny jménem SDH 
Roškopov pozvala na tradiőní hasiőský ples konaný v kulturním 
domŠ v RoškopovŠ.

Krásný a úspŠšný nový rok 2012 Vám pǌeje Andrea Zuzánková

Dne 25. 12. 2011 se v tŠlocviőnŠ Masarykovy základní školy 
uskuteőnil tradiőní „Vánoőní turnaj“ ve stolním tenisu neregis-
trovaných hráőǻ. 22 stateőných hráőǻ rǻzných vŠkových kategorií 
odhodlaných bojovat s vánoőním nadbytkem pochuǝ n svedlo na 
modrých stolech mnoho zajímavých bitev a v nŠkterých pǌípa-
dech pǌedvedlo zcela nové prvky tohoto krásného sportu.

VÝSLEDKY:
1. Blažek 7. Petr 13. Knap J. 19. 2echová
2.  Knap 8. Rucz 14. Dlabola 20. Krǝőka
3. Richter 9. Zahradníková 15. Tomeš M. 21. Machát
4. Nožiőka 10. Palm 16. Zahradník 22. Doubek
5. Tomeš O. 11. 2ech 17. Zlatník
6. Straƶák 12. Hruška 18. Fidranský

Oddíl stolního tenisu dŠkuje všem sportovcǻm za úőast a vedení 
Masarykovy základní školy za umožnŠní uspoǌádání turnaje.

Stolní tenis

Historický úspŠch zažil oddíl stolního tenisu na okresních pǌe-
borech dospŠlých konaných dne 12. 11. 2011 v Nové Pace. Titul 
okresního pǌeborníka jednotlivcǻ získal hráő Petr Dlabola, ǝ tul 
okresního pǌeborníka ve őtyǌhǌe mužǻ získala dvojice Petr Dlabola 
- Luboš Šajner.

DVOUHRA MUŽ®:
1. Petr Dlabola (Stará Paka)
2. Lubomír Šajner (Stará Paka)
3. - 4. VojtŠch Kazda (Nová Paka) a Milan Roőek (Jiőín)

2TYyHRA MUŽ®:
1. Šajner - Dlabola (Stará Paka)
2. Kǌíž - Gebauer (Jiőín -Valdice)
3. ŠtŠpánek - Vzorek (Hoǌice)
 Šulc - Petǌivý (LáznŠ BŠlohrad)

Vánoőní turnaj

Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka uspoǌádá III. roőník
zábavné akce pro dŠǝ  a dospŠlé

PyÍJEZD KRAKONOŠE
DO STARÉ PAKY 4. 2. 2012

ve stylu fi lmu Krakonoš a lyžníci a podle Krkonošských pohádek
spisovatelky Boženy Šimkové z Levínské Olešnice

Program:
Ve 12.45 hodin bude sraz úőastníkǻ pǌed Staropackou 

sokolovnou. Ve 13.00 hodin odchod prǻvodu na nádraží, kam 
pǌijede spŠšným vlakem od Trutnova Krakonoš, jehož budou 
doprovázet hrabŠ Harrach, Trautenberk, Anőe, Kuba a hajnej.
 Asi ve 13.30 hodin se prǻvod masek v őele s Krakonošem 
a jeho družinou odebere staropackými ulicemi do zimního 
stǌediska Staropacká hora, kde bude další uvítání. Krakonoš 
pronese krátký pozdravný projev, po nŠmž budou následovat 
závody v bŠhu a ve sjezdu na starých dǌevŠných lyžích. Rov-
nŠž budou vyhodnoceny nejlepší masky i nejmladší maškara. 
Program bude následovat sjíždŠním sjezdovky na lyžích, sáƶ-
kách, bobech, lopatách, pneumaǝ kách a na všem, co se mǻže 
pohybovat po snŠhu. Pǌi této pǌíležitosǝ  bude vyhodnocen 
i nejkurióznŠjší snŠžný dopravní prostǌedek.
 V lyžaǌském areálu bude zajištŠno bohaté obőerstvení, 
pro dŠǝ  pak teplý őaj na zahǌáǟ  zdarma. Malé dŠǝ  se budou 
mít možnost ohǌát v lyžaǌské klubovnŠ.

Vstupné na celou akci bude dobrovolné, dŠǝ  zdarma.
Masky všeho druhu jsou vítány!

2ISTÝ VÝT=ŽEK BUDE POUŽIT NA VÝSTAVBU NOVÉHO LYŽAy-
SKÉHO VLEKU TYPU TATRAPOMA NA STAROPACKÝCH HORÁCH.

PyIJ6TE POBEJT

Život bez bariér, obőanské sdružení v Nové Pace
pro Vás otevǌelo novou

P®J2OVNU KOMPENZA2NÍCH POM®CEK
mechanické vozíky dŠtské i dospŠlé, stavŠcí, polohovací a spor-
tovní vozíky, elektrické tǌíkolky a vozíky, polohovací lǻžka, an-
ǝ dekubitní matrace, chodítka, berle, pomǻcky do koupelny, 
klozetová kǌesla a užiteőné informace poskytujeme v: Centru 
bez bariér v Nové Pace, Opolského 148 (bývalá nemocnice)

Na Vaše dotazy rádi odpovíme na tel.: 737 847 507,
nebo na e mailu: hylmarova.ilona@seznam.cz

www.zbb.cz


