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Krásné prožiơ svátkƽ jara a bohatou pomlázku
pƎeje obecní úƎad
starostka VĢra Hlostová
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USNESENÍ Z 9. VE\EJNÉHO ZASEDÁNÍ
9. veƎejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 23. 2. 2012 v kulturním domĢ v Úsơ u Staré Paky
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 9. veƎejného zasedání ZO, rozšíƎený o bod: Masarykova ZŠ - poskytnuơ 2. zálohy dotace Operaēního programu
„VzdĢlávání pro konkurenceschopnost“, zaƎazený za bod 13.
2) OvĢƎovatele zápisu z 9. VZ pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová, Daniel Zajíc
4) Koupi pozemkƽ p. ē. 44/4 o výmĢƎe 97 m2 a p. ē. 1391/14 o výmĢƎe 51 m2, oba zastavĢná plocha v k. ú. Stará Paka od pana
JiƎího Karla st., JiƎího Karla ml. a Václava Karla za 3 600,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 31. 3. 2012
5) Smlouvu o nájmu nebytových prostor v ē. p. 183 v ul. Revoluēní ve Staré Pace mezi Obcí Stará Paka a paní Lenkou
OƩmarovou za smluvní nájemné.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
6) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ÚZSVM o bezúplatném pƎevodu pozemkƽ p. ē. 1123/2 o výmĢƎe 1579 m2, p. ē. 1124/30
o výmĢƎe 987 m2, p. ē. 1124/31 o výmĢƎe 4 085 m2, p. ē. 1124/
32 o výmĢƎe 4 553 m2 vše ostatní plocha v k. ú St. Paka.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a EZ Distribuce a.s. o uzavƎení budoucí smlouvy o zƎízení vĢcného bƎemene k pozemku
p. ē. 591/1 v k. ú. Karlov u Roškopova za 1 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
8) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a EZ Distribuce a.s. o uzavƎení budoucí smlouvy o zƎízení vĢcného bƎemene a o právu
provést stavbu na pozemku p. ē. 862/5 v k. ú. Stará Paka za
10 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
9) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a V.O.S. a.s. Jiēín o nájmu
a provozování vodovodƽ a kanalizací pro veƎejnou potƎebu
v k. ú. Stará Paka (dle pƎílohy) za 59 197,-Kē + DPH.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA soŌware s.r.o. o poskytnuơ práv k užiơ za 20 526,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
11) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA soŌware s.r.o. o technické podpoƎe. Cena TP ēiní za 1 ētvrtleơ 5% ceny licencí
soŌware.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
12) Dodatek ē. 1 mezi Obcí Stará Paka a Next reality group a.s.
ke zprostƎedkovatelské smlouvĢ.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Jaroslavem PilaƎem-Staving
na dodávku a montáž plynového kotle a karmy v byt. jednotce
v ē. p. 180, ul. Revoluēní, Stará Paka za 55 000,-Kē + DPH
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a PekaƎstvím Bohemia o poskytnuơ sponzorského daru ve výši 6 000,-Kē na provoz
pojízdné prodejny.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
15) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Danielou Kalvodovou o prodeji automobilu Tatra 805 za 30 000,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
16) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VP Net s.r.o. o budoucí
smlouvĢ o zƎízení vĢcného bƎemene a souhlasu se zƎízením
stavby rekonstrukce NTL na pozemku p. ē. 244, p. ē. 262 za
200,- Kē za každý zapoēatý metr.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
17) Mandátní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Centrem rozvoje
eská Skalice na organizaci výbĢru dodavatele stavebních
prací na výmĢnu oken Masarykovy ZŠ za 28 500,-Kē.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
18) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ﬁrmou Edikt a.s. o pronájmu

pozemku p. ē. 44/1 v k. ú. Stará Paka o výmĢƎe 850 m2 za
5 000,- Kē + DPH za každý zapoēatý mĢsíc.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
19) Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka na
rok 2012.
Zodpovídá: úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
20) Rozpoētový výhled Obce Stará Paka na roky 2013-2015.
Zodpovídá: starosta
Termín: prƽbĢžnĢ
21) Návrh na 1. úpravu rozpoētu Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 29. 2. 2012
22) Výsledek hospodaƎení Obce Stará Paka za rok 2011.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
23) Návrh rozpoētu sociálního fondu na rok 2012.
Zodpovídá: starosta
Termín: 29. 2. 2012
24) Výsledek hospodaƎení Masarykovy ZŠ ve Staré Pace za rok
2011.
Zodpovídá: Ǝeditel ZŠ
Termín: 29. 2. 2012
25) Nakládání pƎidĢlených prostƎedkƽ v rámci pravidel vymezených Operaēním programem „VzdĢlání pro konkurenceschopnost“.
Zodpovídá: hl. úēetní, Ǝeditel ZŠ
Termín: 29. 2. 2012
26) Výsledek hospodaƎení MateƎské školy ve Staré Pace za rok
2011.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: 29. 2. 2012
27) Zvýšení nejvyššího povoleného poētu stravovaných školní
jídelny, jejíž ēinnost vykonává MateƎská škola Stará Paka,
z 85 na 90 stravovaných s úēinnosơ od 1. 9. 2012 a s podáním žádosƟ o provedení pƎíslušné zmĢny v rejstƎíku škol
a školských zaƎízení.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: od 1. 9. 2012
28) Odpisový plán dlouhodobého majetku MŠ pro rok 2012.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: 29. 2. 2012
29) Dodatek ē. 3 k zƎizovací lisƟnĢ ze dne 9. 2. 2006 pro pƎíspĢvkovou organizaci MateƎská škola ve Staré Pace.
Zodpovídá: Ǝeditelka MŠ
Termín: 30. 6. 2012
30) RozdĢlení neinvesƟēního transferu organizacím a spolkƽm
pro rok 2012 takto:
a) O. S. Život bez bariér - denní stacionáƎ - 5 000,-Kē
b) Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka - pomƽcky
a vybavení pro dĢƟ u koní + pomƽcky a pƎekážková dráha
na výcvik psƽ - 10 000,-Kē
c) O. S. Život bez bariér - organizace pƎedvánoēního jarmarku
v knihovnĢ ve Staré Pace - 0,-Kē
d) \ímskokatolická farnost Nová Paka - restaurování vchodových dveƎí do lodi a na kƽr kostela ve Staré Pace 25 000,-Kē
e) Open Art Nová Paka - sochaƎské sympozium - 5 000,-Kē
f) Open Art Nová Paka - letní dílny - 10 000,-Kē
g) AVZO Roškopov - ēinnost sdružení - 7 000,-Kē
h) Sokol Roškopov - ēinnost oddílu stolního tenisu 10 000,-Kē
ch) O. S. Sportem proti bariérám - eský ráj - organizace
a uspoƎádání celorepublikového turnaje pro tĢžce zdravotnĢ posƟžené a seniory v závĢsném kuželníku - 0,-Kē
i) O. S. Sportem proƟ bariérám - eský ráj - sociální služba
osobní asistence - 20 000,-Kē
j) TJ Sokol Stará Paka - zajištĢní sportovní ēinnosƟ všech oddílƽ TJ - pƎedevším mládežnických družstev (úhrada energií,
cest. nákladƽ, startovné, nákup dresƽ a sp. inventáƎe)
- 100 000,-Kē
k) TJ Sokol Úsơ - provoz a údržba sport. hƎištĢ. Oprava volejbalového kurtu - 10 000,-Kē
l) SDH Brdo - Mikulášská nadílka pro dĢƟ - 3 300,-Kē
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m) O. S. Svaz dƽchodcƽ Nová Paka - zaplacení energií, zájezdy,
kulaté narozeniny, hosp. výdaje - 10 000,- Kē
n) eský kynologický svaz Nová Paka - úprava cviē. plochy,
úprava terénu, oprava budovy, oprava soc. zaƎízení 10 000,-Kē
o) ZO eský svaz vēelaƎƽ - náklady na léēiva vēelstev a provoz
léēebných zaƎízení, pƎíspĢvek na opálení – 5 000,-Kē
Zodpovídá: ZO, hl. úēetní
Termín: prƽbĢžnĢ
31) Návrh cen na pronájem hrobových míst do nových smluv
o nájmu hrobových míst od r. 2013 takto: urnové místo 300,Kē/10 let, jednohrob 600,- Kē/10 let, dvojhrob 1200,- Kē/10
let, hrobka 1500,- Kē/10 let.
Zodpovídá: ZO
Termín: od 1. 1. 2013
32) Vypracování vyhlášky o navýšení danĢ z nemovitosƟ na
koeﬁcient ē. 2.
Zodpovídá: starosta
Termín: do konce r. 2012
33) Vypracování vyhlášky o zrušení místního poplatku za odpady.
Zodpovídá: starosta
Termín: do konce r. 2012
34) ZmaƎenou invesƟci - zateplení a výmĢna oken v MasarykovĢ ZŠ Stará Paka z dƽvodu zpƎísnĢní podmínek z operaēního
programu „Zelená úsporám“.
Zodpovídá: hl. úēetní
Termín: 29. 2. 2012
35) lena do dozorēí rady V.O.S. a.s. Jiēín starostku VĢru Hlostovou.
Zodpovídá: ZO
Termín: prƽbĢžnĢ
36) Zástupce na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jiēín místostarostu
Josefa Dlabolu.
Zodpovídá: ZO
Termín: 22. 6. 2012

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vĢdomí:
1) Kontrolu usnesení z 8. veƎejného zasedání Obce St. Paka.
2) PlnĢní rozpoētu Obce Stará Paka k 31. 12. 2011.
3) PlnĢní rozpoētu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok
2011.
4) Informaci o akci “VýmĢna oken v MasarykovĢ ZŠ ve Staré Pace“.
5) Informaci o pƎijímání pracovníkƽ VPP z ÚƎadu práce.
6) Informaci o zbezprašnĢní komunikace Roškopov - Zuzánkovi.
8) Informaci o projektové dokumentaci - veƎejné osvĢtlení
Karlov+Brdo.
7) PodĢkování TJ Sokol - lyžaƎský oddíl za pomoc Obce Stará
Paka pƎi akci „PƎíjezd Krakonoše“.
8) Žádost p. Z. Matouše o výmĢnu kuchyŸské linky a bojleru
v KD Úsơ.
9) Informaci p. místostarosty o možnostech rozšíƎení tƎídĢného
odpadu - ostatní plast, tetrapak, kov.
10) Dotaz p. Ing. erveného na naplnĢnost tƎíd. 2. stupnĢ Masarykovy ZŠ ve Staré Pace a odpovĢě Ǝeditele Mgr. Antoše.
11) Dotaz pí. Hylmarové na svoz tƎídĢného odpadu a odpovĢě
p. místostarosty.
12) Informaci p. Frýby o nutnosƟ oplocení fotbalového hƎištĢ
vzhledem k vandalismu.
13) PƎipomínku p. Zajíce o osvĢtĢ na tƎídĢní odpadƽ.
14) PƎipomínku p. Mgr. Antoše na propadání kanálƽ.
15) PƎipomínku p. Fejfara na nutnost poƎezání stromƽ u silnice
v Úsơ.
Usnesení schváleno 9 pƎítomnými ēleny ZO Stará Paka.
Zapsala: Mgr. Ivona Hykyšová, ve Staré Pace 23. 2. 2012

INFORMACE Z OBECNÍHO Ú\ADU
Není obchod jako obchod…
V pƎítomné dobĢ si staropaēơ obēané, v porovnání tƎeba s dobou
pƎed deseƟ lety, mohli všimnout nĢkterých zmĢn, jak se nĢkteƎí
místní živnostníci podnikající v prodeji potravin snaží pƎizpƽsobit
dobĢ, tržním podmínkám a prodat co nejvíce svého zboží. SamozƎejmĢ, že to dĢlají s vidinou co nejvĢtšího zisku, jak jinak…
Zástupci obce jsou naklonĢni drobnému podnikání a rádi by i
zlepšovali podmínky podnikajícím osobám a ﬁrmám. Snažíme se
postupnĢ “zkrášlit” centrum obce a navazující lokality, prozaơm
smĢrem od obecního úƎadu dolu k SokolovnĢ. Tyto postupné
kroky zaēínají být vidĢt. ZároveŸ s ơm ale odhalují a ještĢ více
zviditelŸují negaƟvní výsledek prodeje ”tekutého” zboží obchodníkƽ ze spodní ēásƟ ulice Revoluēní, a to VRÁVORÁNÍ podnapilých
osob, které pƎímo odstrašují svým chováním mnohé potencionální zákazníky projíždĢjící kolem tĢchto obchodƽ. ZámĢrnĢ zde
nebudu uvádĢt jejich název. Podotýkám, že se to netýká restauraēních zaƎízení v této lokalitĢ. Myslíme si, že každý ví…
Tento ēlánek by nevznikl, kdyby se tato vĢc netýkala pƎímo obce
a obēanƽ obce. Jde pƎedevším o to, že “nakoupivší” obēané
znemožŸují, ēi znepƎíjemŸují pobyt lidem ēekajícím na autobus
v obecní autobusové ēekárnĢ a v jejím bezprostƎedním okolí,
vēetnĢ dĢtského hƎištĢ, které zneēišƛují (nejen!) odpadem.

Obecní zamĢstnanci poté musejí pravidelnĢ provést úklid tohoto prostranství a odvézt posbíraný odpad, zejména obaly od
alkoholických nápojƽ – “ salámu, který se nedá zabalit do papíru”.
Vynaložené obecní peníze na úklid potom nĢkde chybí. To ale
není vše, na co zde chceme poukázat. Tento pƎetrvávající stav se
bude, dle našeho názoru, v teplém období ještĢ zhoršovat. To
tvoƎí “vizitku” naší obce!!! Apelování zástupcƽ obce na Ǝešení
a zlepšení situace s majiteli obchodƽ se míjí úēinkem. Nástroje
Ǝešení na zlepšení tohoto stavu máme nyní v rukou všichni my,
zákazníci. Víte, které nástroje to jsou?
\íká se, že obchod je obchod. Mají ale z prodeje zmínĢného zboží
obchodníci vĢtší zisk? Dle našeho názoru je to pƎesnĢ naopak!
Josef Dlabola - místostarosta

Nový územní plán
V souvislosƟ s pƎípravou vytvoƎení nového územního plánu, který
musí být schválen do roku 2015, vyzýváme všechny žadatele,
kteƎí chtĢjí v dohledném horizontu uskuteēnit zmĢny na svých
nemovitostech, aby si podali žádost na obecním úƎadĢ do konce
roku 2012.
VĢra Hlostová

Zpráva o bezpeēnostní situaci v teritoriu pƽsobnosƟ Obvodního oddĢlení Policie eské republiky v Nové Pace za rok 2011
Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vás informoval o bezpeēnostní situaci a stavu
veƎejného poƎádku v teritoriu Obvodního oddĢlení Policie R
Nová Paka za rok 2011.
Uplynulý rok 2011 byl rokem pokraēujících ekonomických úspor,
které se znaēnĢ dotkly i ēinnosƟ Policie R. Tyto úsporné kroky
budou pokraēovat i v následujících letech a dotýkají se i našeho
oddĢlení, neboƛ se snižují nejen ﬁnanēní prostƎedky na provoz,

ale i poēetní stavy policistƽ. Personální stav našeho oddĢlení je
v souēasné dobĢ ustálený na poētu 1+1+14 (oproƟ plánu 1+1+15).
Jedná se tedy o ponížení poēetního stavu o 2 policisty oproƟ I.
pololeơ roku 2011. PƎiēemž v pƎedešlých letech byl standardní
stav 1+1+19 (tedy souēasný stav je ponížen o 5 policistƽ).
V roce 2011 bylo v teritoriu OO-PR Nová Paka podle kriminální
staƟsƟky evidováno 263 trestných ēinƽ (samotná Nová Paka
– 159), což je nárƽst o 31 skutkƽ (Nová Paka o 21) oproƟ roku
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2010, tedy opaēný trend pƎedcházejících let. Samotná Nová
Paka se tedy na nárƽstu podílí 68 %. ObjasnĢnost trestných ēinƽ
ēinila v roce 2011 - 53,23 %, což je pokles o 4,1 % (stále tak však
objasŸujeme více jak každý druhý skutek), pokles objasnĢnosƟ
byl zapƎíēinĢn rostoucím nápadem trestné ēinnosƟ a na druhé
stranĢ poklesem poēetního stavu (-2 policisté).
Struktura trestných ēinƽ je obdobná jako v pƎedešlých letech, tedy
pƎevažuje zejména majetková trestná ēinnost (prosté krádeže,
vloupání do motorových vozidel, vloupání do rekreaēních objektƽ, krádeže mobilních telefonƽ a krádeže osobních vĢcí, zejména
platebních karet). Z nejzávažnĢjších skutkƽ bych pƎipomenul 7x
nebezpeēné vyhrožování (1x Nová Paka, 1x St. Paka, 1x Sv. Újezd,
4x L. BĢlohrad), 3x znásilnĢní (2x Nová Paka, 1x Vidochov), 4x
týrání osoby - domácí násilí (3x Nová Paka, 1x Vidochov), 2x tĢžké
ublížení na zdraví (1x Vidochov, 1x Úsơ u S.P.), 4x vydírání ( 2x L.
BĢlohrad, 1x Úsơ u S.P., 1x Nová Paka), 2x loupež (Nová Paka), 2x
pohlavní zneužívání (Nová Paka), 3x požár (Nová Paka, L. BĢlohrad,
Mlázovice), 5x odcizení vozidla (Nová Paka – 2x vozidlo nalezeno),
4x vloupání do restaurací (Nová Paka), 2x vloupání do prodejen
(Nová Paka), 2x krádež na seniorech (Nová Paka), 12x maƎení
úƎedního rozhodnuơ (6x Nová Paka).
Na úseku pƎestupkového Ǝízení bylo v loŸském roce evidováno
778 skutkƽ, z toho bylo 482 Ǝešeno blokovĢ a 296 jich bylo po
prošetƎení oznámeno k projednání pƎíslušným správním úƎadem.
Z dƽvodu zvýšeného nápadu trestné ēinnosƟ a zvýšeného poētu
prošetƎovaných pƎestupkƽ došlo k podstatnému poklesu zjištĢných pƎestupkƽ na úseku dopravy, a ơm k opƟckému snížení
celkového poētu pƎestupkƽ, pƎiēemž v ostatních oblastech došlo
k nárƽstu. Na úseku veƎejného poƎádku 16x (Nová Paka 15x +4),
narušení obēanského soužiơ 85x +23 (Nová Paka 49x +18), proƟ
majetku 204x + 44 (Nová Paka 118x + 43). V tĢchto sledovaných
oblastech se Nová Paka podílí na nárƽstu témĢƎ 100%.
Zvýšenou pozornost nadále vĢnujeme dopravním kontrolám, kdy
se zamĢƎujeme na Ǝidiēe, kteƎí Ǝídí motorová vozidla pod vlivem
alkoholu nebo omamných psychotropních látek (loni to bylo 26+3
hƎíšníkƽ) nebo bez Ǝidiēského oprávnĢní (12), neboƛ právĢ Ɵto
bezprostƎednĢ ohrožují nejen sebe, ale hlavnĢ ostatní úēastníky
silniēního provozu.
V rámci dohledu nad zákazem podávání alkoholu mladistvým jsme
provedli nĢkolik bezpeēnostních akcí, pƎi nichž byly kontrolovány
restaurace, herny a další kulturní zaƎízení, kdy bylo zkontrolováno

52 mladistvých osob, pƎiēemž v 5 pƎípadech byla dechová zkouška
poziƟvní.
Pokud bych mĢl objekƟvnĢ zhodnoƟt bezpeēnostní situaci a stav
veƎejného poƎádku v teritoriu našeho obvodního oddĢlení, tak
musím po pravdĢ Ǝíci, že s ơmto nejsem zcela spokojen, a myslím
si, že to cíơ i zde žijící obēané. ZvláštĢ si myslím a dokládají to i shora uvedená data, že k podstatnému zhoršení došlo v samotném
mĢstĢ Nové Pace. A proto si neodpusơm konstatovat, to co jsem již
v minulém období nĢkolikrát vyƎkl, že bylo velkou chybou zrušení
MĢstské policie v Nové Pace, neboƛ tato velkou mĢrou ovlivŸovala
stav veƎejného poƎádku ve mĢstĢ a v dobĢ radikálního snižování
poēetních stavƽ státních policistƽ mohla být nástrojem k udržení
standardu z let minulých. Tato skuteēnost a snížení našeho poēetního stavu mĢlo a bude také nadále mít vliv na výkon služby ve
venkovských obvodech, neboƛ policie ēást svých sil a prostƎedkƽ
byla nucena smĢƎovat pƎevážnĢ do Nové Paky a do ostatních obcí
dojíždí jen pƎíležitostnĢ. Bohužel, pƎi nutnosƟ zachování nepƎetržité 24 hodinové služby to ani jinak není možné.
Neopomenu opĢtovnĢ pƎipomenout, že teritorium Obvodního
oddĢlení Policie R v Nové Pace zahrnuje území MĢstského
úƎadu Nová Paka a MĢstského úƎadu LáznĢ BĢlohrad, MĢstyse
Pecka a Mlázovice, Obecní úƎady Stará Paka, Vidochov, Choteē,
Svatojánský Újezd, Šárovcova Lhota a Úbislavice vēetnĢ spádových obcí. Toto rozsáhlé území má na starost 14 policistƽ, a to 24
hodin dennĢ, 7 dnƽ v týdnu, 365 dnƽ v roce. I pƎesto lze bez obav
konstatovat, že výslednost Obvodního oddĢlení PR v Nové Pace
je v oblasƟ zajištĢní veƎejného poƎádku a objasnĢnosƟ trestných
ēinƽ a pƎestupkƽ na velmi dobré úrovni, v rámci možnosơ. Vždy
je však co zlepšovat a o to se i budou samozƎejmĢ naši policisté
v následujícím roce snažit.
Tak jako v pƎedešlých letech bych chtĢl závĢrem pƎipomenout
a zdƽraznit problém srazƽ rƽzných extremisƟckých skupin, kdy
organizátoƎi pod rƽznými legendami (napƎ. oslav narozenin nebo
hudebních koncertƽ), tyto srazy konají v rƽzných kulturních nebo
restauraēních zaƎízeních. V této souvislosƟ bych chtĢl požádat Váš
úƎad o poskytnuơ vēasné informace v pƎípadĢ zjištĢní takovéto
podezƎelé akce.
Na závĢr bych chtĢl Vám a Vašemu úƎadu podĢkovat za spolupráci
a vstƎícnost.
npor. Bc. Josef Kordík
vedoucí oddĢlení

MATE\SKÁ ŠKOLA
Koukají na nás správnĢ?
Naše mateƎská škola se akƟvnĢ zapojila do ojedinĢlého projektu
“PrevenƟvní screeningové mĢƎení zraku pƎedškolních dĢơ”. Toto
vyšetƎení je od roku 2008 provádĢno v mateƎských školách po celé
republice. Smyslem mĢƎení zraku je vyhledání dosud nezjištĢných
dioptrických vad u dĢơ, vēasné zahájení léēby, a pƎedcházení tak
dalšímu zhoršování zraku.
VyšetƎení zraku dĢơ provádí v mateƎské škole odbornĢ vyškolená
zdravotní sestra spoleēnosƟ Prima Vizus o.p.s. speciálním diagnosƟckým pƎístrojem. VyšetƎení je velmi rychlé a zcela bezpeēné.
Všichni rodiēe získávají potvrzení a v pƎípadĢ poziƟvního nálezu
dioptrické oēní vady navíc obdrží doporuēení k návštĢvĢ oēního

Sluníēková tƎída
S novým kalendáƎním rokem pro naše pƎedškoláēky nastal dlouho
oēekávaný zápis do základní školy. DĢƟ pilnĢ procviēovaly písniēky
a básniēky pro tuto slavnostní chvíli ve “velké” škole. NĢkteré s trochou
obav, zda všechno dobƎe zvládnou, jiné s radosơ z toho, že už budou
opravdovými školáky.
Paní uēitelky ve školce proto pƎipravily pro rodiēe ukázku dovednosơ

lékaƎe, který potom provede kompletní vyšetƎení, urēí pƎesnou diagnózu a zahájí pƎíslušnou léēbu. PrevenƟvní screeningové mĢƎení
zraku je velmi prospĢšné, protože bĢžné vyšetƎení zraku, které se
u dĢơ provádí, nemusí oēní vady spolehlivĢ odhalit. Nehradí ho
však zdravotní pojišƛovny, ēástku 150,-Kē musí uhradit rodiēe.
Všichni rodiēe obdrželi vēas informaēní brožuru k projektu a bylo
jen na nich, jestli svoje dĢƟ pƎihlásí. Zrak dĢtem v naší mateƎské
škole vyšetƎila velice pƎíjemná zdravotní sestra, která jim vše pĢknĢ vysvĢtlila a vyšetƎení probĢhlo hravou formou za pƎítomnosƟ
paní uēitelek a ostatních kamarádƽ ze tƎídy. Protože je prospĢšné sledovat zrak dĢơ pravidelnĢ, zapojíme se do projektu i pƎíšơ
školní rok.
Lenka Typltová
a znalosơ malých pƎedškolákƽ. DĢƟ ukázaly, co všechno umí – pƎiƎadit
ēísla k danému poētu, vyƎešit labyrint, seƎadit hraēky podle velikosƟ a urēit jejich poƎadí, vyprávĢt pohádku podle obrázkƽ, správnĢ držet tužku,
stƎíhat a mnoho a mnoho dalších dovednosơ správného pƎedškoláka.
DĢƟ byly spokojené, co všechno se jim podaƎilo zvládnout, zároveŸ
poznaly, co ještĢ musí dopilovat. PodobnĢ na tom byli i rodiēe, kteƎí
se zúēastnili. SpoleēnĢ jsme prožili pĢkné odpoledne a pƎejeme všem
pƎedškolním dĢtem úspĢšný start.
V. Šilhánová, K. Trejbalová
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\editelka mateƎské školy ve Staré Pace vyhlašuje podle §34,
odst. 2 zákona ē. 561/2004Sb. o pƎedškolním, základním,
stƎedním, vyšším odborném a jiném vzdĢlávání

ZÁPIS DO MATE\SKÉ ŠKOLY

Sluníēková tƎída

Termín pro podání žádosƟ o pƎijeơ dítĢte k pƎedškolnímu
vzdĢlávání pro školní rok 2012/2013 je stanoven

Sedmikrásková tƎída

na TVRTEK 3. kvĢtna od 8 do 16 hodin

PƎedstavte si, lidiēky, že jsme mĢli Rej!
V Sedmikrásce letos v bƎeznu
pƎišla Barēa za princeznu,
z Šimonka byl Krakonoš,
vĢru masek dost a dost.
To vám Ǝíkám, na mou duši,
všem maskám to moc sluší!
Vy se ptáte, co jsme ěáli?
V rytmu hudby tancovali,
všichni spolu jsme si hráli,
vesele se radovali.
A co dodat na závĢr?
Vskutku to byl pĢkný rej!

Rodiēe (zákonní zástupci), kteƎí pƎijdou s dĢtmi k zápisu,
s sebou pƎinesou:
obēanský prƽkaz
rodný list a oēkovací prƽkaz dítĢte
MateƎská škola nabízí 3 tƎídy s bĢžným provozem, “nespavou
tƎídu” a rƽzné doplŸkové akƟvity (napƎ. angliēƟna, sboreēek,
metoda Dobrý start, saunování, plavecký a lyžaƎský kurz, spoleēné akce dĢơ a rodiēƽ, návštĢvy divadel apod.).

P. Tomešová, uē. MŠ

Podmínkou zápisu dítĢte do MŠ je dovršení jeho vĢku 3 let ve školním roce 2012/2013. Pokud se rodiēe nemohou z vážných dƽvodƽ
dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit
s Ǝeditelkou školy na termínu náhradním (tel.493 798 291).
Bližší informace se dozvíte na webových stránkách školy
www.msstarapaka.cz
Ve Staré Pace dne 15. 3. 2012

Sauna v mateƎské škole
V zimních mĢsících probĢhla v mateƎské škole rekonstrukce sauny
tak, aby vše odpovídalo novým hygienickým pƎedpisƽm. Už se
všichni tĢšíme na podzimní saunování nejen v lepším prostƎedí,
ale i proto, že budeme moci znovu využívat náš ochlazovací
bazének.
Lenka Typltová, Ǝeditelka MŠ
Sedmikrásková tƎída

Sauna dƎíve

Sauna nyní
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Velikonoce v mateƎské škole
Jedním z cílƽ pƎedškolní výchovy je seznamování dĢơ s lidovými
zvyky a tradicemi. Do letošní oslavy svátku Velikonoc jsme se
snažili co nejvíce zapojit i rodiēe našich dĢơ. Je samozƎejmosơ, že si s dĢtmi vyprávíme o jarních svátcích, navštĢvujeme
velikonoēní výstavy, uēíme se jarní Ǝíkadla a písniēky, barvíme
vajíēka. Tentokrát jsme již na zaēátku bƎezna vyzvali rodiēe, aby
se spoleēnĢ s dĢtmi zapojili do výzdoby školy a vyrobili doma
spoleēnĢ velikonoēní dekorace. Všichni jsme byli potom velice
mile pƎekvapeni, jak šikovní a nápadiơ rodiēe jsou. NĢkteƎí doma
s dĢtmi namalovali velikonoēní obrázky, vyrábĢli a vystƎihovali
papírové dekorace, malovali velikonoēní kraslice, jiní vyrábĢli
vĢneēky, ozdobné misky a dvĢ maminky dokonce upekly a ozdobily pƎekrásné perníēky. Inspirací pro velikonoēní tvoƎení byla
velikonoēní výtvarná dílna s populární ﬂoristkou z Nového Bydžova, paní MarƟnou Ševēíkovou. Paní MarƟna spoleēnĢ s dĢtmi
a rodiēi nazdobila pƎekrásné originální velikonoēní košíky a vĢneēky. VĢƎte, že pak v domácnostech vzbuzovali obdiv koledníkƽ
i velikonoēních návštĢv. MĢli jsme radost, že pƎislíbila, že pƎijede
znovu pƎed vánoēními svátky s dalšími nápady.
NejvĢtším pƎínosem spoleēné pƎípravy velikonoēních svátkƽ

v naší mateƎské škole bylo to, že se vĢtšina rodiēƽ dokázala ve
vĢēném shonu zastavit a najít si ēas vĢnovat se pƎi spoleēném
tvoƎení svým dĢtem. To je vklad, který žádný hmotný dárek dítĢƟ
nemƽže nahradit.
Lenka Typltová

ŠKOLA
LyžaƎský výcvik 2012
Únorový mĢsíc se akcemi jenom hemžil. Po vydaƎeném karnevalu se žáci sedmé, osmé a deváté tƎídy rozjeli zlepšovat ēi se
nauēit techniku jízdy na lyžích nebo na snowboardu. Ano, jelo
se na lyžaƎský výcvik. JistĢ si vzpomínáte na letošní tƎeskuté
mrazy. V nich se naši žáci a uēitelé ve složení Pavel Antoš, Lenka
Faltová, Ladislav Harēarik a Adéla Antošová vydali do malebné
obce ve východních Krkonoších – Dolního Dvora. DramaƟcký
byl už samotný odjezd, jelikož se musel o den odložit. Místo
v nedĢli 5. 2. jsme za dobrodružstvími vyrazili až v pondĢlí 6. 2.
Viníkem byly právĢ ony mrazy. V penzionu Duha, kde jsme byli
po zbytek týdne ubytováni, toƟž praskla voda, a nefungovalo
tedy topení.
Po pƎíjezdu na místo jsme se ubytovali, seznámili s okolím a milým personálem a po vydatném obĢdĢ jsme vyrazili na svah.
Poēasí nám pƎálo, sluníēko svíƟlo, avšak jeho sílu stále pƎebíjel
únorový mráz. Na pomĢrnĢ mírné sjezdovce jsme se rozdĢlili do
družstev na úplné zaēáteēníky, pokroēilé jezdce a snowboardisty.
StráŸ byla naprosto vyhovující, nĢkteƎí jedinci však zápasili s jízdou na vleku, který nepatƎil zrovna k tĢm nejpohodlnĢjším a pro
zaēáteēníky lyžaƎe i snowboardisty nebyl úplnĢ ideální. Ale žáci
se s vlekem úspĢšnĢ poprali a nepohodlnou pomu zdolali.
V Dolním DvoƎe se nacházejí sjezdovky dvĢ, my jsme samozƎejmĢ bĢhem celého týdne obĢ otestovali. KromĢ sjezdových lyží
a snowboardƽ si žáci vyzkoušeli i bĢh (v nĢkterých pƎípadech to
byla jen chƽze) na lyžích. :-) Ale vzhledem k absenci bĢžeckých
traơ jsme letos ani nepodnikli celodenní výlet.
Veēery jsme trávili všichni ve spoleēenské místnosƟ chaty Duha,
žáci si sami pƎipravovali program, kterým mĢli za úkol zabavit
ostatní. Velice oblíbeným tématem zábavy se staly scénky z televizního poƎadu ParƟēka a rƽzné vĢdomostní kvízy.
Výcvik, který byl o den zkrácený kvƽli zmínĢné havárii, rychle
utekl a na nás ēekal den poslední – den závodní. Celý týden
žáci pilnĢ trénovali na svazích, zahodili strach, nepƎipouštĢli si
vcelku krutý mráz, a tak tento den mohli zúroēit své novĢ nabyté
zkušenosƟ. Hned ráno byla pro žáky pƎipravena slalomová traƛ,
rozdána závodní ēísla a šlo se na vĢc. DĢƟ soutĢžily ve tƎech
kategoriích: Slalom lyže – chlapci, slalom lyže – dívky a slalom
snowboard. Odpoledne nesmĢl chybĢt závod na bĢžeckých
lyžích, kde byly kategorie jen dvĢ – dívky a chlapci.

Po nároēném dni plném adrenalinu se veēer vyhlašovala první
tƎi místa ve všech kategoriích a rozdávaly se ceny vítĢzƽm. Poté
následovala poslední veēerní zábava v podobĢ krátké diskotéky
a zpívání u kytary. V sobotu 11. 2. jsme si v chatĢ Duha vychutnali poslední snídani, rozlouēili se a odjeli zpĢt do Staré Paky
a zpĢt do svých vyhƎátých domovƽ.
A. Antošová
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Školní karneval
Druhého února, den pƎed pololetními prázdninami, se na naší škole
uskuteēnil již tradiēní karneval neboli pƎehlídka masek. Je témĢƎ
zavedeným pravidlem, že karneval bývá poƎádán pod taktovkou
žákƽ devátého roēníku, a letos tomu nebylo jinak. Letošní deváƛáci
mĢli svƽj úkol možná o nĢco tĢžší, jelikož je jich v roēníku pouze
patnáct. O to vĢtší snahu však vyvinuli a karneval se jim skuteēnĢ
povedl.
V programu samozƎejmĢ nesmĢla chybĢt úvodní scénka, kterou
si žáci sami pƎichystali. Tentokrát se deváƛáci v sehrané scénce
zamĢƎili na rozdílné styly, aƛ už ve svĢtĢ hudby, módy ēi sportu,
ēemuž pƎizpƽsobili i své kostýmy.
Kostýmy ovšem nemĢli jen nejstarší žáci školy. Karneval bez masek
pƎeci není ơm správným karnevalem, což žáci celého prvního stupnĢ moc dobƎe vĢdĢli. Proto jsme mohli vidĢt nejrƽznĢjší masky od
ēarodĢjnic a princezen pƎes kovboje až po novodobé spidermany
a supermany. VyhodnoƟt tedy nejlepší masky bylo pro porotu, složenou opĢt z poƎadatelƽ akce, vcelku tvrdým oƎíškem. Nakonec se
však povedlo a ihned po vyhodnocení se zaēaly hrát rƽzné soutĢže.
Aby nechybĢla energie, dĢƟ si mohly pƎijít do školní jídelny pro
lahodný zákusek. Tím však odpoledne zdaleka nekonēilo. Pro žáky
byla pƎipravena bohatá tombola a snad každý, kdo si zakoupil lístky,
si odnesl z karnevalu domƽ nĢjakou pĢknou cenu ēi dobrotu. A co

že se ještĢ musí na karnevale, aby mu nic nechybĢlo? PƎece tanēit!
Do 16 hodin se se svými taneēními kreacemi mohli pochlubit žáci
prvního stupnĢ, od 16 do 18 hodin už parket patƎil tĢm starším…
Tudíž se nejen rozdovádĢnĢ tanēilo, ale i ploužilo…
CelkovĢ se karneval velmi vydaƎil. O tom, že tato akce má stále
svƽj význam a smysl, svĢdēí i to, že se na ni rádi vracejí i bývalí
žáci školy.
A. Antošová

KNIHOVNA
BƎezen byl znovu vyhlášen mĢsícem knihy. Proto v tomto mĢsíci
knihovna pƎipravila pro návštĢvníky a ētenáƎe nĢkolik akcí:
- knihovnu navšơvily dĢƟ ze Sluníēkové a Sedmikráskové tƎídy
- pro obĢ tƎídy druháēkƽ jsem pƎipravila besedu na téma Josef Lada
- prvŸáēci pƎijdou na besedu o pohádkách
- pro všechny nové ētenáƎe byla registrace do knihovny zdarma
- v posledním týdnu bƎezna v knihovnĢ probĢhla prodejní výstava výrobkƽ klientƽ Života bez bariér v Nové Pace. Po celý
týden mĢli návštĢvníci možnost nejen zakoupit krásné veliko-

noēní výrobky, ale také navlékali korálky, abychom pomohli
vytvoƎit rekord a pƎispĢli také posƟženým dĢtem. Ve stƎedu
28. 3. pƎicházely po celé dopoledne dĢƟ z MŠ a spoleēnĢ
s Potvorou FinƟvou (Klára Noworytová – iniciátorka celorepublikové akce) jsme všichni navlékali korálky. PƎeētĢte si, co
o celé akci napsala Klára na facebook, pƎípadnĢ se mƽžete
podívat na www.jicinsky.denik.cz/koral, kde jsou fotograﬁe.
(Mimochodem, po závĢreēném mĢƎení jsme zjisƟli, že jsme
spoleēnĢ navlékli celkem celých 50 METRp korálkƽ!!!)

Knihovna ve Staré Pace je v roubeném domeēku (jsem pro samé
nadšení z té roubenky zapomnĢla udĢlat foto domeēku zvenku, ale
hodná knihovnice, paní Hylmarová mi fotku roubenky doposlala.:-)
A právĢ v této roubence paní knihovnice spolu s chránĢnou dílnou
a denním stacionáƎem Život bez bariér zorganizovali v týdnu od
26. 3. do 30. 3. 2012 navlékání korálkƽ pro KORÁLKIÁDU. KlienƟ
stacionáƎe a zamĢstnanci chránĢné dílny Života bez bariér z Nové
Paky mĢli v knihovnĢ nádhernou výstavku svých výtvorƽ a dĢƟ
z mateƎské školky a základní školy pƎišly navlékat korálky.

Starším
pĢtiletým
dĢtem šlo
navlékání
úžasnĢ, tĢm
jsem ani nestaēila.:-)
Moc dĢkujeme hodné paní knihovnici ze Staré Paky
(uprostƎed), že naši KORÁLKIÁDU podpoƎila, nejenže
akci zorganizovala, ještĢ si pro dĢƟ pƎipravila sladkosƟ jako odmĢnu za navlékání.:-)
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Obzvlášƛ malé sleēny byly šikovné navlékaēky. Mimochodem
koukám, že mezi „malými sleēnami“ frēí silnĢ rƽžovka...:-)
V knihovnĢ jsem pƎi navlékání nebyla sama, mĢla jsem
s sebou i svého padesátikilového mazlíka, který se stal
celebritou celého navlékání.:-)
DĢƟ si ho pohladily a vykrmily
piškoty :-)
Celkem se v knihovnĢ ve Staré
Pace doposud navléklo 43 metrƽ. SkvĢlý výkon.
Moc dĢkujeme Životu bez bariér z Nové Paky i knihovnĢ, tedy paní knihovnici ze Staré Paky, že
podpoƎili naši KORÁLKIÁDU. A samozƎejmĢ dĢkujeme všem dĢtem a jejich dospĢláckému doprovodu, že pƎišli navlékat korálky a podpoƎili projekt KORÁLKIÁDA.
Klára Potvora FinƟvá

UDÁLOSTI
PƎestavba kolejištĢ ve stanici Stará Paka omezí na nĢkolik mĢsícƽ vlaky eských drah
Od úterý 3. dubna je omezen provoz vlakƽ eských drah ve
stanici Stará Paka. Státní organizace Správa železniēní dopravní
cesty (SŽDC) tu bude v následujících mĢsících upravovat staniēní a zabezpeēovací zaƎízení, kolejištĢ i samotná nástupištĢ.
S omezeními provozu by mĢli cestující poēítat už v prƽbĢhu
dubna, hlavní zmĢny ale nastanou v období od zaēátku kvĢtna
do konce srpna. V této dobĢ probĢhne nĢkolik etap výluk, pƎi
kterých eské dráhy nahradí vlaky v rƽzných úsecích v okolí
Staré Paky autobusy. Cestujícím se omlouváme za komplikace,
které mohou bĢhem stavebních prací SŽDC vzniknout. Informace k výlukám najdou cestující v prƽbĢhu dubna na vývĢskách
ve stanicích a na webu www.cd.cz/omezeniprovozu, informace
poskytne také Kontaktní centrum D na tel. 840 112 113.
Od 3. dubna bude probíhat pƎípravná fáze výluk. Vznikne provizorní nástupištĢ pro vlaky ve smĢru do Lomnice nad Popelkou
a Nové Paky. I když zaơm nebude omezen provoz vlakƽ eských
drah, cestující již drobné zmĢny pƎi pobytu na staropackém nádraží zaznamenají.
Hlavní fáze výluk je naplánovaná na období po 3. kvĢtnu a probíhat bude v nĢkolika etapách. Podle aktuálních výlukových plánƽ
budou od tohoto dne až do 17. kvĢtna nahrazeny všechny vlaky
ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou a do Nové Paky autobusy. Ve druhé fázi, od 29. kvĢtna do 22. ēervna, bude pokraēovat
náhradní doprava do Lomnice nad Popelkou, autobusy pojedou

také do Horky u Staré Paky. Od 23. ēervna do 17. ēervence budou
cestující jezdit náhradními autobusy ze Staré Paky do Košƛálova
(pƎípadnĢ Semil) a také do MarƟnic v Krkonoších. V závĢreēné
etapĢ od 25. ēervence do 31. srpna pojedou náhradní autobusy
opĢt ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou. Výluka se ve všech
pƎípadech dotkne vlakƽ v obou smĢrech (tedy ze Staré Paky i do
Staré Paky).
PƎedbĢžný harmonogram náhradní autobusové dopravy bĢhem
úprav kolejištĢ ve stanici Stará Paka:
3. 5. – 17. 5. 2012
Náhradní autobusová doprava v úsecích Stará Paka – Nová Paka
a Stará Paka – Lomnice nad Popelkou (a zpĢt)
29. 5. – 22. 6. 2012
Náhradní autobusová doprava v úsecích Horka u Staré Paky
– Stará Paka a Stará Paka – Lomnice nad Popelkou (a zpĢt)
23. 6. – 17. 7.2012
Náhradní autobusová doprava v úsecích Stará Paka – Košƛálov
– (Semily) a Stará Paka – MarƟnice v Krkonoších (a zpĢt)
25. 7. – 31. 8. 2012
Náhradní autobusová doprava v úseku Stará Paka – Lomnice nad
Popelkou (a zpĢt)
Mgr. Petr Pošta
Ɵskové oddĢlení D, Tel: 972 232 299, 972 232 089
hotline Ɵskového oddĢlení D: 724 977 822, press@cd.cz

SenioƎi

10. února se opĢt sešli senioƎi na taneēním odpoledni, aby se
pobavili pƎi melodiích hudební skupiny “Paka boys.”
Byli mile pƎekvapeni, když mezi nĢ pƎišli novopaēơ harmonikáƎi
– pánové KƎížek, Zajíc, Fejfar a Ulrich. Svými písniēkami zpestƎili
pƎíjemnou a pohodovou atmosféru páteēního odpoledne u Militkých.
J. Fejfarová

Tancem ke zdraví a dobré náladĢ
Na populárním páteēním taneēním odpoledni u Militkých nám
novopackým a staropackým seniorƽm kromĢ pƎíjemné hudby
Fejfar – Válek zatanēily i heƎmanické ženy. Pro mnohé bylo toto
hezké vystoupení pƎekvapením a pro všechny zúēastnĢné krásné
pƎivítání jara.
J. Š.
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Jaro
Anežka Urbanová
PƎišlo jaro do vsi, kde dƽchodēe, kde jsi?
- U Militkých na sále, tam je jako na bále,
koláēky, kaİēko, švanda, je tu celá naše banda.
My už nejsme na parádu, nám jde jenom o náladu,
a i když nejsme bohaơ, mƽžem zpívat já i ty!
A až jaro odleơ, budou zase výlety
a taky záhul na prachy!
My však korunky si ušetƎíme
nebo na unii napíšeme.
Jenže víme, jak to dopadne,
unie nám naprdne!
Ale pƎijde léto se sluníēkem,
všechny chmury zažene
a na našich tváƎích
budou jen úsmĢvy blažené!

Vítání jara

POLICIE INFORMUJE
Seniorky podvedl falešný vnuk – prevenƟvní ēlánek
Podvést tƎiaosmdesáƟletou dƽchodkyni se nestydĢl ve ētvrtek 2. února dopoledne neznámý pachatel v Popovicích. Ženu
nejdƎíve kontaktoval telefonicky s ơm, že je její vnuk a nutnĢ
potƎebuje pƽjēit peníze na koupi nového vozu. Dále jí sdĢlil,
že si pro pƽjēku pƎijde jeho kamarád, jistý Pepa. Vzhledem
k tomu, že seniorka nemĢla žádné pochybnosƟ, vydala muži,
který ji o nĢkolik minut pozdĢji navšơvil, ēást svých úspor. Až
po jeho odchodu pochopila, že se stala obĢơ podvodníka.
K popisu muže dƽchodkynĢ uvedla, že byl ve vĢku kolem 35
let, asi 170 cm vysoký, silnĢjší postavy. Na sobĢ mĢl tmavou

bundu a na hlavĢ kulicha.
Obdobný pƎípad se stejným scénáƎem se odehrál o hodinu
pozdĢji v JiēínĢ. Tentokrát neznámý pachatel obelhal šestasedmdesáƟletou seniorku, kterou pƎipravil o nĢkolik desítek
Ɵsíc korun. Oba pƎípady šetƎí policisté jako pƎeēin podvodu,
za což pachateli hrozí trest odnĢơ svobody až na pĢt let.
Policisté nabádají obēany k vĢtší opatrnosƟ a obezƎetnosƟ. V pƎípadĢ, že se s podobnými prakƟkami podvodníkƽ
setkáte, informujte policii prostƎednictvím linky ơsŸového
volání 158.

V sobotu 4. února se pƎed desátou hodinou dopolední obráƟla
na policii žena s ơm, že si v malé obci na Staropacku všimla tƎí
zubožených koní, kteƎí jsou bez potravy a ve špatném zdravotním
stavu. Dle jejího vyjádƎení mĢli požírat vlastní výkaly. Hlídka na
místĢ zjisƟla, že se oznámení nezakládá na pravdĢ. KonĢ v žádném
pƎípadĢ nevykazovali známky týrání, nebyli zanedbaní a vzhledem
k tomu, že se na pozemku nacházel seník, mĢli potravy dost.

kƎiēí a on nemƽže spát. Hlídka na místĢ zjisƟla, že se jedná o hluēnĢjší rodinu, které domluvila a vysvĢtlila, co znamená noēní klid.

V nedĢli 5. února se pƎed jednou hodinou ranní obráƟl na policii
muž ze Staré Paky s ơm, že jeho sousedé tropí velký hluk, bouchají,

V pátek 10. bƎezna vyjeli ve veēerních hodinách novopaēơ policisté do Úsơ u Staré Paky, kde se mĢl na jedné z adres zdržovat
pĢtadvaceƟletý cizinec. Vzhledem k tomu, že se na uvedené adrese nesmí pĢt let zdržovat, hrozí mu za porušení zákazu až tƎi
roky vĢzení. PƎípad šetƎí novopaēơ policisté jako pƎeēin maƎení
výkonu úƎedního rozhodnuơ a vykázání.
nprap. Hana Kleēalová

ZPRÁVY Z ROŠKOPOVA
„Roškopov 1+1 aneb jeden mĢsíc a jeden týden otevƎeného prostoru“
(tvƽrēí dílny pro dĢƟ a mládež 2012)
Již pojedenácté poƎádá letos obēanské sdružení Open Art
tvƽrēí dílny pro dĢƟ a mládež v RoškopovĢ. Jedná se o loutkáƎskou, taneēní, fotograﬁckou, ﬁlmovou, pantomimickou,
muzikálovou, výtvarnou, kamenáƎskou a výtvarnĢ-divadelní
dílnu. Celý projekt má název „Roškopov 1+1 aneb jeden mĢsíc
a jeden týden otevƎeného prostoru“.
Tyto dílny se snaží dĢtem nabídnout neobvyklé zpƽsoby trávení volného ēasu o prázdninách. Jsou urēeny jak zaēáteēníkƽm,
tak dĢtem s dlouhodobĢjším zájmem o daný obor; dƽležité
je nadšení pro hru, zábavu, poznávání a tvoƎení. NapƎíklad
na fotograﬁcké dílnĢ se dĢƟ seznámí se základními metodami a postupy zpracování digitální i klasické fotograﬁe; na
výtvarnĢ-loutkáƎské dílnĢ, vedené japonským loutkohercem
Noriyuki Sawou, si vyzkouší výrobu masek a kulis, vodĢní lou-

tek, herecké improvizace, hru se svĢtlem a sơnem. Na taneēní
dílnĢ se zase seznámí s rƽznými taneēními styly a technikami.
KamenáƎská dílna jim umožní nahlédnout do svĢta polodrahokamƽ v blízkém i vzdálenĢjším okolí. Všechny dílny jsou vedeny
odborníky z Ǝad umĢlcƽ, studentƽ umĢleckých škol i jiných
oborƽ. Každá dílna je zakonēena pƎehlídkou výsledkƽ týdenní
práce: vernisáží, ﬁlmovou premiérou, taneēním ēi divadelním
pƎedstavením. PodrobnĢji viz www.open-art.cz. Roškopovské
dílny se tĢší zájmu dĢơ z celé eské republiky; nejvĢtší radost
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ale máme z toho, že jsou svým obsahem
zajímavé pro dĢƟ místní.
PƎi organizaci dílen, které se ēlenové
sdružení vĢnují dobrovolnĢ ve svém
volném ēase, se snažíme získávat fi-

nanēní prostƎedky ze státní i soukromé sféry, což je rok od
roku složitĢjší. Proto bychom touto cestou rádi podĢkovali
Obecnímu úƎadu Stará Paka za podporu v letošním roce
i v letech minulých.
Mgr. KateƎina Krejēová

SochaƎské ƎezbáƎské sympozium Roškopov 2012
Obēanské sdružení Open Art ētvrtým rokem organizuje sochaƎské
ƎezbáƎské sympozium, které probĢhne 4. - 11. 8. 2012.
tvrtý plánovaný rok potvrzuje již jistou tradici. Tato akce má snahu pƎiblížit osobitost a jedineēnost místní krajiny lidem, kteƎí zde
žijí, i návštĢvníkƽm, pro které je charakter Podkrkonoší neznámý
ēi nezvyklý. Sochy se vēleŸují ēi naopak vymezují vƽēi svému okolí, a dotváƎejí tak konkrétní místa. PƎirozená zákouơ bez zásahu
ēlovĢka se stƎídají se zemĢdĢlskou pƽdou a její charakterisƟckou
podobou (pole se svými roēními promĢnami – oseté, vzrostlé,
zorané; sekané louky, úvozy, lesní cesty…). Dƽležitým prvkem je
zvlnĢný terén, který poskytuje množství skrytých ēi naopak dobƎe viditelných možnosơ, jež vybízejí k reakci. Pohledy, prƽhledy,
souvislosƟ. NeménĢ dƽležité jsou pro tento kraj barvy. Typická
ēervenohnĢdá pƽda nuơ pƎemýšlet o barvĢ objektƽ, povrchu,
kompozici díla i umístĢní. Neustálé promĢny místa v ēase poukazují na pomíjivost vĢcí a plynuơ svĢta. Všechny tyto aspekty
jsou více ēi ménĢ reﬂektovány v tvorbĢ zde pƎedstavené a již žijící
v symbióze s krajinou.
V létĢ 2012 se na rozdíl od pƎedchozích let zúēastní sympozia
výhradnĢ ženy: MgA. Adéla Bébarová (absolventka AVU v Praze), MgA. AlžbĢta Kumstátová (absolventka AVU v Praze), MgA.
Kristýna Taübelová Ph.D. (nositelka Ceny A. Radoka za scénograﬁi
pro rok 2007) a MgA. Radka Jahnová (absolventka VŠUP). Do
této doby byla pƎevážná vĢtšina dĢl vytvoƎena sochaƎi (muži);

bude se tedy nabízet urēité srovnání,
jakým zpƽsobem
a s jakou citlivosơ
se jednotliví tvƽrci
vypoƎádali se vztahem ke krajinĢ :-)
Již od prvního
roku konání sympozií v RoškopovĢ
vznikal postupnĢ
sochaƎský “park”
zamĢƎený na komunikaci s divákem. Díky rƽznorodosti pƎístupƽ
zúēastnĢných umĢlcƽ se zde vytvoƎil originální areál otevƎený
pro širokou veƎejnost. Následující roēník by mĢl dotvoƎit okruh
zastavení a pƎispĢt tak k rozvoji a návštĢvnosƟ tohoto místa.
Dílna je celý týden pƎístupná komukoli, kdo má zájem si s úēastníky popovídat, diskutovat nebo se jen podívat na tvorbu jejich
díla. Celý projekt bude zakonēen vernisáží pƎístupnou široké
veƎejnosƟ, na niž vás ơmto zveme.
MgA. Adéla Bébarová, Mgr. KateƎina Krejēová

POJÍZDNÁ PRODEJNA

vaēce Monice mƽžete kdykoliv zavolat své požadavky na tel. ēíslo
724 426 150.
Využívejte možnosƟ nakoupit si ēerstvé peēivo i další potraviny.
Obec Stará Paka se ﬁnanēnĢ podílí na zajištĢní tĢchto služeb,
protože chce svým spoluobēanƽm zajisƟt snadný pƎístup k potravinám bez nutnosƟ cestovat do mĢsta.
H. Hylmarová

Do Úsơ i do Roškopova stále zajíždí pojízdná prodejna s prodavaēkou Monikou. Jezdí každé úterý, ētvrtek a sobotu, v Úsơ
u bývalého obchodu bývá kolem 14 hodiny a vždy se hlásí
troubením. Nabízí, že pƎiveze vše: “od chleba až po hƎebíky!”
Na požádání pƎiveze i zboží mimo svƽj obvyklý sorƟment. Proda-

Plesová sezóna v RoškopovĢ
Plesovou sezónu v RoškopovĢ letos zahájili ēlenové AVZO a TJ Sokol Roškopov svým tradiēním „Sportovním plesem“ 14. ledna.
OrganizátoƎi nenechali nic náhodĢ, pƎipravili bájeēnou kuchyni
a nechybĢla ani velice bohatá tombola, kde vítĢznou cenou byl
barevný televizor, který do tomboly vĢnoval Petr Krejēí st. a také
ho si ho jako hlavní výhru odnesl domƽ.
Jen velká škoda, že vynaložené úsilí organizátorƽ neocenilo více
návštĢvníkƽ a nezaplnili sál kulturního domu v RoškopovĢ do
posledního místa.
Jak bývá zvykem, následující odpoledne tj. 15. ledna, patƎilo
našim nejmenším obēánkƽm - dĢtem. Po Sportovním plese se
každoroēnĢ koná DĢtské maškarní odpoledne. Letošní maškarní
nedĢli navšơvila spousta dĢơ a pƎivedly si s sebou i rodiēe.
Po sále tanēily princezny, víly, prohánĢl se motocyklový závodník,
nechybĢli klauni a spousty dalších masek. Dívky ze ZŠ ve Staré
Pace si pod vedením paní uēitelky Niny Rulfové pro dĢƟ pƎipravily hezké odpoledne plné soutĢží, malování a nechybĢly sladké
odmĢny za vynaložené úsilí.
Sbor dobrovolných hasiēƽ v RoškopovĢ všechny srdeēnĢ pozval
na tradiēní „Hasiēský ples“ do kulturního domu v RoškopovĢ
dne 11. února. Již pƎi dopoledních pƎípravách plesu a tomboly
byl zamluven celý sál kulturního domu. K tanci a poslechu hráli
tradiēnĢ manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou. Vynikající ku-

chynĢ nezapƎela pevné vedení pana JiƎího Fejfara, který za pomoci
svého týmu Luěka a Marcely Urbanových a Simony Havránkové,
pƎipravili pro návštĢvníky lahodného králíka se svíēkovou a nechybĢly ani tradiēní Ǝízeēky. U pípy stál Petr Tošovský, nápoje
míchali LudĢk Urban ml. a LudĢk Sochor. V „koƎalnĢ“ se o alkoholové opojení postaraly Jitka Sochorová a Jaruška KaŸková.
V šatnĢ obsluhoval Leoš Sedláēek a „vlezné“ vybíral pan Ladislav
Nýdrle s pƎítelkyní Laěkou. Po sále nápoje roznášeli páni Radek
Stuchlík a Jan HrnēíƎ ml. O pƽlnoci nechybĢla tradiēní tombola,
která mĢla 99 nádherných cen. Hlavní cenou byla Ɵskárna k PC,
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kterou vĢnoval Petr Samek, a šƛastnou ruku pƎi koupi losu mĢla
paní Petra Linhartová, která ji vyhrála.
OrganizátoƎi dĢkují všem sponzorƽm za nádherné a hodnotné
ceny, které vĢnovali do tomboly.
Ani letos nechybĢl „Hon na lišku“, který se poƎádá dle poēasí
pƎevážnĢ v únoru. Letos se úēastníci vydali na stƎelnici po obĢdĢ
v nedĢli 26. února. Cestou byly pƎipraveny rƽzné soutĢže, kterých
se zúēastnili i dospĢláci. Na stƎelnici se sešlo pƎibližnĢ 30 „fanouškƽ lišky“. Na ohýnku si opékaly párky, dĢƟ využily snĢhové nadílky
a na všem, co mĢly s sebou, jezdily.
Nálada panovala dobrá a všichni pƎítomní si užili bájeēnou nedĢli.
Co se ještĢ odehrálo v RoškopovĢ? DĢƟ jely pod vedením pana
Suchardy JiƎího st. v sobotu 17. bƎezna do Jiēína na zimní pĢƟboj.
Utkaly se v ēlunkovém bĢhu, skoku pƎes švihadlo, skoku do dálky
z místa, hodu na koš a šplhu na tyēi. A jak dopadly? Sportovali
Franta Doubek, který vybojoval první místo, dále OndƎej Zuzánek, který vysoutĢžil tƎeơ místo ve své kategorii mladších žákƽ.
V kategorii starších žákƽ obsadil první místo Petr Lešák. Tito se

dostali do krajského kola, které probĢhlo 24. bƎezna v HoƎicích.
Franta obsadil tƎeơ místo, Ondra místo tƎinácté.
24. bƎezna uspoƎádali ēlenové lyžaƎského oddílu Stará Paka tradiēní, již 11. roēník maškarního lyžaƎského bálu.
Od 14 hodin byl pƎed kulturním domem otevƎen Ledový bar u Bráchy a Bráchy. Kdo se zúēastnil, neprohloupil. Nádherné masky
jsou rok od roku dokonalejší a originálnĢjší. Dort si z plesu odnesly
masky v podání SnĢženek a machrƽ, dále tlupa opic a nádherná
maska „Svaly a šlachy“. Zábava pokraēovala i po pƽlnoci, kdy
byla losována tradiēní dražba o hodnotné ceny a hlavní výhrou
byl opĢt pobyt na chatĢ A+A v Peci pod SnĢžkou. Kapela Efekt
hrála bájeēnĢ. Prý se podaƎilo hostƽm rozbít na tƎicet sklenic,
a jak se Ǝíká, stƎepy pƎinášejí štĢsơ, tak pƎejeme mnoho dalších
podaƎených roēníkƽ.
Pozvánka: blíží se Velikonoce a po nich uspoƎádají ēlenové SDH
Roškopov tradiēní bramborákové hody. Péct se bude 28. dubna
v kulturním domĢ v RoškopovĢ a nebude chybĢt ani muzika.
PƎijěte pobejt, tĢšíme se na Vás.

TOPSPINOVÉ OKÉNKO

V minulých dnech ukonēili boje stolní tenisté. Jak dopadli muži
z Roškopova?

4.tƎída – play oī
1. Mileơn B
2. Popovice B
3. Železnice D
4. Úbislavice B
5. Popovice C

12. ChomuƟce B
13. HoƎice D
14. Nemyēeves D
15. SlaƟny
16. ROŠKOPOV
17. Stará Paka D

6. Radim C
7. Veliš B
8. LáznĢ BĢlohrad E
9. Radim B
10. Jiēín D
11. Rovensko p.Trosk. C

18. Butoves C
Škoda, že v posledním zápase
o 15.místo prohráli se SlaƟnami 10:8.
Krásné Velikonoce všem pƎeje Andrea Zuzánková

SPORT
Stará Paka pƎivítala Krakonoše
Místní oddíl lyžování pƎi TJ Sokol Stará Paka uspoƎádal v sobotu
dne 4. února 2012 již v poƎadí III. roēník zábavné akce pro dĢƟ
a dospĢlé s názvem „PƎíjezd Krakonoše“ a navázal ơm po 31 letech na pƎedchozí úspĢšné roēníky z let 1979 a 1981. PoƎadatelé
se nechali inspirovat ﬁlmem Krakonoš a lyžnící a Krkonošskými
pohádkami spisovatelky Boženy NĢmcové z nedaleké Levínské
Olešnice a v takovém duchu akce probĢhla. V neposlední ƎadĢ
se jednalo o vzpomínku na staré ēasy a poēátky lyžování, jak to
tehdy bylo…
Historie lyžování ve Staré Pace sahá až do poēátku minulého
stoleơ. PozdĢji v roce 1928 byl založen lyžaƎský kroužek pƎi TJ
Sokol Stará Paka. Samostatný lyžaƎský oddíl vznikl v roce 1954
a úspĢšnĢ se zaēal rozvíjet. Dƽležitým milníkem v jeho ēinnosƟ
byl rok 1963, kdy byl vystavĢn první lyžaƎský vlek a s ơm spojené
budování zimního stƎediska na Staropackých horách… lenové
oddílu jsou velmi ēinorodí a od poēátku své existence již uspoƎádali mnoho sportovních, turisƟckých ēi kulturních akcí. K tĢm
nejznámĢjším patƎí závod ve sjezdu na lyžích „Šơt Chocholky“
a pƎespolní bĢh „Staropacký kros“. PoƎádají také každým rokem
v bƎeznu maškarní ples. Tentokrát se rozhodli ve Staré Pace pƎivítat ducha našich krásných hor Krkonoš samotného velikého
Krakonoše…
Již po pƽl jedné za mrazivého, ale sluneēného poēasí se pƎed
Staropackou sokolovnou zaēalo shromažěovat poēetné množství
lidí v dobovém obleēení, maskách ēi rƽzných pƎevlecích, ale také
široká veƎejnost. Celý zástup se poté odebral krátce pƎed jednou
hodinou na staropacké vlakové nádraží, aby netrpĢlivĢ oēekávali
pƎíjezd spĢšného vlaku z Krkonoš s Krakonošem a jeho družinu,
kterou tvoƎil pan hrabĢ Harrach se svou choơ, Trautenberk, Kuba,
Anēe a hajnej. Samotný pƎíjezd vlaku byl doprovázen za bouƎlivého skandování melodiemi z Krkonoškých pohádek a z ﬁlmu
Krakonoš a lyžníci. Po zastavení vlaku zaēala celá družina v ēele

s Krakonošem vystupovat a to by ani nebyl Trautenberk, aby
nĢjakou „nekalotu“ nevyvedl a svoji ēeleě nezaēal sekýrovat
„Kubo, Anēe, hajnej: nestát, nekoukat, dĢlat, holoto líná, zaē
vás plaơm!“ Nejprve je uvítal staniēní rozhlas a krátce na to
„paní rychtáƎka“ Hlostová se správcem zimního stƎediska, ale
ne chlebem a solí, jak je zvykem, nýbrž staropackými koláēky.
Krakonoš poté podĢkoval za milé pƎivítání a pronesl krátký projev. Celý prƽvod s pƎibližnĢ pĢƟ sty lidí v ēele s Krakonošem se
následnĢ odebral staropackými ulicemi až do zimního stƎediska.
Po krátké pƎestávce na místĢ pronesl úvodní proslov pan správce
stƎediska a pƎedal slovo panu hrabĢƟ Harrachovi. Ten ve své rodné Ǝeēi nĢmēinĢ poprosil ducha našich krásných hor – velikého
Krakonoše, aby na nás nejmilosƟvĢji zhlédl a požehnal našemu
konání. Paní hrabĢnka jeho slova pƎeložila do ēešƟny a již zaēal
v „kérkonošským náƎeēí“ promlouvat Krakonoš, že se na Staropacké hory z „Kokrháēe“ dívá vždy jen ze zadní strany a že je chce
vidĢt taky od jihu, zepƎedu. Také když prej courá po roketnickejch
stráním od Kroupƽ k RƽženēinĢ zahrádce, že bedlivĢ sleduje taky
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Staropackou boudu, která je, i se svým okolím pĢknĢ upravená.
Pochválil i staropackou „paní rychtáƎku i se všema radníma“ za
jejich podporu místním lyžníkƽm. ZávĢrem krátké Ǝeēi pozval
Staropaēáky do „svejch Kerkonoš“.
Program byl bohatý a zaēal závodem na 400 metrƽ v bĢhu na
historických „perkynkách“. Na start se postavilo 8 lyžníkƽ za
úēasƟ pana hrabĢte Harracha a také 3 stateēné lyžnice. Závod
odstartoval a na zdárný prƽbĢh dohlížel samotný Krakonoš rovnĢž
na historických “perkynkách”. Všichni závod úspĢšnĢ dokonēili
a na 1. místĢ skonēil JiƎí Grafek, 2. místo patƎilo Liboru Doubkovi
a 3. místo obsadil Pavel Hakl. Krakonoš s panem správcem jim
poblahopƎáli a pƎedali sladké ceny v podobĢ koláēƽ a upomínkové
diplomy. Poté již následovaly dĢtské soutĢže v jízdĢ na ēemkoliv,
co jezdí na snĢhu, hodnocení o nejkurióznĢjší dopravní prostƎedek na snĢhu a také o nejvĢtší maškaru. V areálu nechybĢl také
postavený snĢhový Krakonoš a nad ním tradiēní symbol zimy
- snĢhulák. Pro odvážnĢjší „chasu“ zde byl vybudovaný snĢhový
tobogán s ornamenty vyzdobenou snĢhovou branou, kterou
závodníci na této atrakci museli projet. Závodilo se rovnĢž „po
staru“ na pytlích, které byly vycpány senem anebo slámou. VítĢzové opĢt získali sladké odmĢny – koláēe a preclíky a upomínkové
diplomy. Divák mohl zhlédnout také menší výstavu historických
lyží a fotograﬁe z poēátku lyžování ve Staré Pace, a když mu byla
zima, tak se mohl obēerstvit kromĢ tradiēních preclíkƽ a buƎtƽ
a nápojƽ také chlebem se škvarkami a s „kerkonošskými sejkorami“ (domácími bramboráky). Vstupné na celou akci bylo dobrovolné, ale dobrovolným ﬁnanēním pƎíspĢvkem návštĢvník získal

pamĢtní vstupenku. istý výtĢžek bude poté použit na výstavbu
nového lyžaƎského vleku typu Tatrapoma na Staropackých horách.
Všem, kteƎí pƎispĢli, velice dĢkujeme.
OrganizátoƎi velice ocenili množství zúēastnĢných a velký poēet
lidí v dobovém obleēení, pƎevlecích ēi maskách. Akce svojí velikosơ pƎedēila veškerá oēekávání, dobrá nálada vƽbec nechybĢla
a jen si pƎejme, aby se konalo v zimním stƎedisku na Staropackých
horách dobƎe, když je nám Krakonoš tak naklonĢn.
Za oddíl lyžování
Radim Karel

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STARÁ PAKA
Jako každý rok probĢhlo 20. února 2012 jednání sportovcƽ Staré
Paky, zástupcƽ celkového poētu 507 ēlenƽ TJ z 5 sportovních oddílƽ
(kopané, lyžování, stolního tenisu, ASPV a cyklisƟky). Z jednání se
omluvili zástupci OÚ ve Staré Pace a ze zdravotních dƽvodƽ nebyl
pƎítomen ani Ǝeditel místní ZŠ.
Schƽzi vedl místopƎedseda výboru TJ p. Ladislav Frýba. V hlavním
vystoupení pƎedseda TJ p. Mgr. Milan Pospíšil nejprve pƎipomnĢl
vznik Sokola a jeho význam. V další ēásƟ se vĢnoval zdaƎilým
sportovním i mimosportovním akcím v uplynulém roce. PodaƎilo
se plnĢ elektriﬁkovat chatu v Rokytnici n. Jizerou díky usilovnému
jednání L. Frýby s investorem a projektanty. Pro lyžaƎské stƎedisko
– Staropacké hory – byl získán od LO Nová Paka starší vlek Tatrapoma, který by mĢl sloužit veƎejnosƟ již od pƎíšơ lyžaƎské sezóny.
Pan Pospíšil dále podĢkoval za spolupráci vedení OÚ ve Staré Pace
hlavnĢ v oblasƟ ﬁnanēní podpory i vedení základní školy za využívání tĢlocviēny sportovními oddíly. RovnĢž pƎipomnĢl negaƟvní stránky – jako je vandalismus na fotbalovém hƎišƟ (poškození fasády
kabin i stánku s obēerstvením, poškození trávníku a další). Zpráva
o hospodaƎení TJ, pƎednesená M. Dlouhým, zhodnoƟla ēinnost
za uplynulý rok Ǝeēí ēísel. Já uvedu pouze dvĢ, a to celkový pƎíjem
568 Ɵs. Kē a celkové výdaje pak 711 Ɵs. Kē. PƎekroēení výdajƽ bylo
zpƽsobeno již zmínĢným poƎízením lyžaƎského vleku. Uvedl jsem
tato ēísla proto, že ﬁnanēní hospodaƎení ve výši více jak 700 Ɵs. Kē
s sebou pƎináší i vĢtší nárok na hospodáƎe TJ, ale i na pokladníky
jednotlivých oddílƽ. Neboƛ poēet úēetních operací tak narƽstá. Toto
zhodnoƟl ve své zprávĢ i pƎedseda revizní komise TJ p. JiƎí Knap. PƎi
provedené revizi úētƽ byly shledány 4 drobné závady, které byly
jednotlivým zástupcƽm oddílƽ sdĢleny a v dalším období budou
pokladníky a hospodáƎem TJ odstranĢny a napraveny. Revizní komise konstatovala, že s ﬁnanēními prostƎedky výbor TJ hospodaƎil
v roce 2011 dle pƎíslušných smĢrnic a peníze byly využívány pro
akƟvní sportovní vyžiơ a ēinnost ēlenƽ TJ Sokol Stará Paka.
Tradiēním bodem valné hromady je vyhodnocení nejúspĢšnĢjších
sportovcƽ a funkcionáƎƽ za uplynulý rok. Nejinak tomu bylo i letos. Za LO to byl – Václav Šeps, za stolní tenis – Petr Dlabola, za

FO – Václav Horák, za ASPV
– Lenka Typltová, za cyklisty
– Tomáš StraŸák, za výbor
TJ – Ladislav Frýba. Jedno
ocenĢní, a to Diplom pro
nejlepšího Krakonoše obdržel Jaroslav Nypl, bylo za
úspĢšnĢ provedenou a zorganizovanou akci lyžaƎského
oddílu – pƎíjezd Krakonoše do
Staré Paky 4. 2. t. r.
V diskusi jednotliví zástupci oddílƽ podrobnĢ probrali akce uskuteēnĢné v roce 2011, vše co se podaƎilo i co je potƎeba ještĢ udĢlat
pro zlepšení vlastní sportovní ēinnosƟ a vyžiơ mládeže i dospĢlých
ve Staré Pace. K tomu závĢrem popƎál pƎedseda TJ M. Pospíšil
všem sportovcƽm, ēlenƽm a pƎátelƽm sportu hlavnĢ pevné zdraví
v letošním roce.
Stará Paka – únor 2012
Za výbor TJ zpracoval – JiƎí Knap – pƎedseda revizní komise
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