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9. veǌejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 23. 2. 2012 v kulturním domŠ v Úsǟ  u Staré Paky

USNESENÍ Z 9. VEyEJNÉHO ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 9. veǌejného zasedání ZO, rozšíǌený o bod: Masary-

kova ZŠ - poskytnuǟ  2. zálohy dotace Operaőního programu 
„VzdŠlávání pro konkurenceschopnost“, zaǌazený za bod 13.

2) OvŠǌovatele zápisu z 9. VZ pana Ladislava Frýbu.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová, Daniel Zajíc
4) Koupi pozemkǻ p. ő. 44/4 o výmŠǌe 97 m2 a p. ő. 1391/14 o vý-

mŠǌe 51 m2, oba zastavŠná plocha v k. ú. Stará Paka od pana 
Jiǌího Karla st., Jiǌího Karla ml. a Václava Karla za 3 600,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2012

5) Smlouvu o nájmu nebytových prostor v ő. p. 183 v ul. Re-
voluőní ve Staré Pace mezi Obcí Stará Paka a paní Lenkou 
Oǧ marovou za smluvní nájemné.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

6) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a ÚZSVM o bezúplatném pǌe-
vodu pozemkǻ p. ő. 1123/2 o výmŠǌe 1579 m2, p. ő. 1124/30 
o výmŠǌe 987 m2, p. ő. 1124/31 o výmŠǌe 4 085 m2, p. ő. 1124/
32 o výmŠǌe 4 553 m2 vše ostatní plocha v k. ú St. Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a 2EZ Distribuce a.s. o uzavǌe-
ní budoucí smlouvy o zǌízení vŠcného bǌemene k pozemku 
p. ő. 591/1 v k. ú. Karlov u Roškopova za 1 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

8) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a 2EZ Distribuce a.s. o uza-
vǌení budoucí smlouvy o zǌízení vŠcného bǌemene a o právu 
provést stavbu na pozemku p. ő. 862/5 v k. ú. Stará Paka za 
10 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

9) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a V.O.S. a.s. Jiőín o nájmu 
a provozování vodovodǻ a kanalizací pro veǌejnou potǌebu
v k. ú. Stará Paka (dle pǌílohy) za 59 197,-Kő + DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA soƊ ware s.r.o. o po-
skytnuǟ  práv k užiǟ  za 20 526,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

11) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a VITA soƊ ware s.r.o. o tech-
nické podpoǌe. Cena TP őiní za 1 őtvrtleǟ  5% ceny licencí 
soƊ ware.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

12) Dodatek ő. 1 mezi Obcí Stará Paka a Next reality group a.s. 
ke zprostǌedkovatelské smlouvŠ.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

13) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Jaroslavem Pilaǌem-Staving 
na dodávku a montáž plynového kotle a karmy v byt. jednotce 
v ő. p. 180, ul. Revoluőní, Stará Paka za 55 000,-Kő + DPH
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Pekaǌstvím Bohemia o po-
skytnuǟ  sponzorského daru ve výši 6 000,-Kő na provoz 
pojízdné prodejny.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

15) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Danielou Kalvodovou o pro-
deji automobilu Tatra 805 za 30 000,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

16) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a V2P Net s.r.o. o budoucí 
smlouvŠ o zǌízení vŠcného bǌemene a souhlasu se zǌízením 
stavby rekonstrukce NTL na pozemku p. ő. 244, p. ő. 262 za 
200,- Kő za každý zapoőatý metr.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

17) Mandátní smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Centrem rozvoje 
2eská Skalice na organizaci výbŠru dodavatele stavebních 
prací na výmŠnu oken Masarykovy ZŠ za 28 500,-Kő.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

18) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a fi rmou Edikt a.s. o pronájmu 

pozemku p. ő. 44/1 v k. ú. Stará Paka o výmŠǌe 850 m2 za 
5 000,- Kő + DPH za každý zapoőatý mŠsíc.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

19) Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka na 
rok 2012.
Zodpovídá: úőetní Termín: prǻbŠžnŠ

20) Rozpoőtový výhled Obce Stará Paka na roky 2013-2015.
Zodpovídá: starosta Termín: prǻbŠžnŠ

21) Návrh na 1. úpravu rozpoőtu Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 29. 2. 2012

22) Výsledek hospodaǌení Obce Stará Paka za rok 2011.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

23) Návrh rozpoőtu sociálního fondu na rok 2012.
Zodpovídá: starosta Termín: 29. 2. 2012

24) Výsledek hospodaǌení Masarykovy ZŠ ve Staré Pace za rok 
2011.
Zodpovídá: ǌeditel ZŠ Termín: 29. 2. 2012

25) Nakládání pǌidŠlených prostǌedkǻ v rámci pravidel vyme-
zených Operaőním programem „VzdŠlání pro konkurence-
schopnost“.
Zodpovídá: hl. úőetní, ǌeditel ZŠ Termín: 29. 2. 2012

26) Výsledek hospodaǌení Mateǌské školy ve Staré Pace za rok 
2011.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: 29. 2. 2012

27) Zvýšení nejvyššího povoleného poőtu stravovaných školní 
jídelny, jejíž őinnost vykonává Mateǌská škola Stará Paka, 
z 85 na 90 stravovaných s úőinnosǟ  od 1. 9. 2012 a s po-
dáním žádosǝ  o provedení pǌíslušné zmŠny v rejstǌíku škol 
a školských zaǌízení.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: od 1. 9. 2012

28) Odpisový plán dlouhodobého majetku MŠ pro rok 2012.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: 29. 2. 2012

29) Dodatek ő. 3 k zǌizovací lisǝ nŠ ze dne 9. 2. 2006 pro pǌíspŠv-
kovou organizaci Mateǌská škola ve Staré Pace.
Zodpovídá: ǌeditelka MŠ Termín: 30. 6. 2012

30) RozdŠlení neinvesǝőního transferu organizacím a spolkǻm
pro rok 2012 takto:

a) O. S. Život bez bariér - denní stacionáǌ - 5 000,-Kő
b) Jezdecké a kynologické sdružení Stará Paka - pomǻcky 

a vybavení pro dŠǝ  u koní + pomǻcky a pǌekážková dráha 
na výcvik psǻ - 10 000,-Kő

c) O. S. Život bez bariér - organizace pǌedvánoőního jarmarku 
v knihovnŠ ve Staré Pace - 0,-Kő

d) yímskokatolická farnost Nová Paka - restaurování vcho-
dových dveǌí do lodi a na kǻr kostela ve Staré Pace - 
25 000,-Kő

e) Open Art Nová Paka - sochaǌské sympozium - 5 000,-Kő
f) Open Art Nová Paka - letní dílny - 10 000,-Kő
g) AVZO Roškopov - őinnost sdružení - 7 000,-Kő
h) Sokol Roškopov - őinnost oddílu stolního tenisu - 

10 000,-Kő
ch) O. S. Sportem proti bariérám - 2eský ráj - organizace 

a uspoǌádání celorepublikového turnaje pro tŠžce zdra-
votnŠ posǝ žené a seniory v závŠsném kuželníku - 0,-Kő

i) O. S. Sportem proǝ  bariérám - 2eský ráj - sociální služba 
osobní asistence - 20 000,-Kő

j) TJ Sokol Stará Paka - zajištŠní sportovní őinnosǝ  všech oddí-
lǻ TJ - pǌedevším mládežnických družstev (úhrada energií, 
cest. nákladǻ, startovné, nákup dresǻ a sp. inventáǌe) 
- 100 000,-Kő

k) TJ Sokol Úsǟ  - provoz a údržba sport. hǌištŠ. Oprava volej-
balového kurtu - 10 000,-Kő

l) SDH Brdo - Mikulášská nadílka pro dŠǝ  - 3 300,-Kő
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V pǌítomné dobŠ si staropaőǟ  obőané, v porovnání tǌeba s dobou 
pǌed deseǝ  lety, mohli všimnout nŠkterých zmŠn, jak se nŠkteǌí
místní živnostníci podnikající v prodeji potravin snaží pǌizpǻsobit
dobŠ, tržním podmínkám a prodat co nejvíce svého zboží. Sa-
mozǌejmŠ, že to dŠlají s vidinou co nejvŠtšího zisku, jak jinak… 
Zástupci obce jsou naklonŠni drobnému podnikání a rádi by i 
zlepšovali podmínky podnikajícím osobám a fi rmám. Snažíme se 
postupnŠ “zkrášlit” centrum obce a navazující lokality, prozaǟ m 
smŠrem od obecního úǌadu dolu k SokolovnŠ. Tyto postupné 
kroky zaőínají být vidŠt. Zároveƶ s ǟ m ale odhalují a ještŠ více 
zviditelƶují negaǝ vní výsledek prodeje ”tekutého” zboží obchod-
níkǻ ze spodní őásǝ  ulice Revoluőní, a to VRÁVORÁNÍ podnapilých 
osob, které pǌímo odstrašují svým chováním mnohé potencio-
nální zákazníky projíždŠjící kolem tŠchto obchodǻ. ZámŠrnŠ zde 
nebudu uvádŠt jejich název. Podotýkám, že se to netýká restau-
raőních zaǌízení v této lokalitŠ. Myslíme si, že každý ví…
Tento őlánek by nevznikl, kdyby se tato vŠc netýkala pǌímo obce 
a obőanǻ obce. Jde pǌedevším o to, že “nakoupivší” obőané 
znemožƶují, ői znepǌíjemƶují pobyt lidem őekajícím na autobus 
v obecní autobusové őekárnŠ a v jejím bezprostǌedním okolí, 
vőetnŠ dŠtského hǌištŠ, které zneőišǙují (nejen!) odpadem. 

Obecní zamŠstnanci poté musejí pravidelnŠ provést úklid to-
hoto prostranství a odvézt posbíraný odpad, zejména obaly od 
alkoholických nápojǻ – “ salámu, který se nedá zabalit do papíru”. 
Vynaložené obecní peníze na úklid potom nŠkde chybí. To ale 
není vše, na co zde chceme poukázat. Tento pǌetrvávající stav se 
bude, dle našeho názoru, v teplém období ještŠ zhoršovat. To 
tvoǌí “vizitku” naší obce!!! Apelování zástupcǻ obce na ǌešení
a zlepšení situace s majiteli obchodǻ se míjí úőinkem. Nástroje 
ǌešení na zlepšení tohoto stavu máme nyní v rukou všichni my, 
zákazníci. Víte, které nástroje to jsou?
yíká se, že obchod je obchod. Mají ale z prodeje zmínŠného zboží 
obchodníci vŠtší zisk? Dle našeho názoru je to pǌesnŠ naopak!

Josef Dlabola - místostarosta

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚyADU

V souvislosǝ  s pǌípravou vytvoǌení nového územního plánu, který 
musí být schválen do roku 2015, vyzýváme všechny žadatele, 
kteǌí chtŠjí v dohledném horizontu uskuteőnit zmŠny na svých 
nemovitostech, aby si podali žádost na obecním úǌadŠ do konce 
roku 2012.

VŠra Hlostová

Nový územní plán

m) O. S. Svaz dǻchodcǻ Nová Paka - zaplacení energií, zájezdy, 
kulaté narozeniny, hosp. výdaje - 10 000,- Kő

n) 2eský kynologický svaz Nová Paka - úprava cviő. plochy, 
úprava terénu, oprava budovy, oprava soc. zaǌízení - 
10 000,-Kő

o) ZO 2eský svaz vőelaǌǻ - náklady na léőiva vőelstev a provoz 
léőebných zaǌízení, pǌíspŠvek na opálení – 5 000,-Kő

Zodpovídá: ZO, hl. úőetní Termín: prǻbŠžnŠ
31) Návrh cen na pronájem hrobových míst do nových smluv 

o nájmu hrobových míst od r. 2013 takto: urnové místo 300,- 
Kő/10 let, jednohrob 600,- Kő/10 let, dvojhrob 1200,- Kő/10
let, hrobka 1500,- Kő/10 let.
Zodpovídá: ZO Termín: od 1. 1. 2013

32) Vypracování vyhlášky o navýšení danŠ z nemovitosǝ  na 
koefi cient ő. 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) Zmaǌenou invesǝ ci - zateplení a výmŠna oken v Masaryko-
vŠ ZŠ Stará Paka z dǻvodu zpǌísnŠní podmínek z operaőního
programu „Zelená úsporám“.
Zodpovídá: hl. úőetní Termín: 29. 2. 2012

35) 2lena do dozorőí rady V.O.S. a.s. Jiőín starostku VŠru Hlos-
tovou.
Zodpovídá: ZO Termín: prǻbŠžnŠ

36) Zástupce na valnou hromadu V.O.S. a.s. Jiőín místostarostu 
Josefa Dlabolu.
Zodpovídá: ZO Termín: 22. 6. 2012

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vŠdomí:
1) Kontrolu usnesení z 8. veǌejného zasedání Obce St. Paka.
2) PlnŠní rozpoőtu Obce Stará Paka k 31. 12. 2011.
3) PlnŠní rozpoőtu sociálního fondu Obce Stará Paka za rok 

2011.
4) Informaci o akci “VýmŠna oken v MasarykovŠ ZŠ ve Staré Pace“.
5) Informaci o pǌijímání pracovníkǻ VPP z Úǌadu práce.
6) Informaci o zbezprašnŠní komunikace Roškopov - Zuzánkovi.
8) Informaci o projektové dokumentaci - veǌejné osvŠtlení 

Karlov+Brdo.
7) PodŠkování TJ Sokol - lyžaǌský oddíl za pomoc Obce Stará 

Paka pǌi akci „Pǌíjezd Krakonoše“.
8) Žádost p. Z. Matouše o výmŠnu kuchyƶské linky a bojleru 

v KD Úsǟ .
9) Informaci p. místostarosty o možnostech rozšíǌení tǌídŠného

odpadu - ostatní plast, tetrapak, kov.
10) Dotaz p. Ing. 2erveného na naplnŠnost tǌíd. 2. stupnŠ Ma-

sarykovy ZŠ ve Staré Pace a odpovŠř ǌeditele Mgr. Antoše.
11) Dotaz pí. Hylmarové na svoz tǌídŠného odpadu a odpovŠř

p. místostarosty.
12) Informaci p. Frýby o nutnosǝ  oplocení fotbalového hǌištŠ

vzhledem k vandalismu.
13) Pǌipomínku p. Zajíce o osvŠtŠ na tǌídŠní odpadǻ.
14) Pǌipomínku p. Mgr. Antoše na propadání kanálǻ.
15) Pǌipomínku p. Fejfara na nutnost poǌezání stromǻ u silnice 

v Úsǟ .
Usnesení schváleno 9 pǌítomnými őleny ZO Stará Paka.
Zapsala: Mgr. Ivona Hykyšová, ve Staré Pace 23. 2. 2012

Není obchod jako obchod…

Vážená paní starostko,
dovolte mi, abych Vás informoval o bezpeőnostní situaci a stavu 
veǌejného poǌádku v teritoriu Obvodního oddŠlení Policie 2R
Nová Paka za rok 2011.
Uplynulý rok 2011 byl rokem pokraőujících ekonomických úspor, 
které se znaőnŠ dotkly i őinnosǝ  Policie 2R. Tyto úsporné kroky 
budou pokraőovat i v následujících letech a dotýkají se i našeho 
oddŠlení, neboǙ se snižují nejen fi nanőní prostǌedky na provoz, 

ale i poőetní stavy policistǻ. Personální stav našeho oddŠlení je 
v souőasné dobŠ ustálený na poőtu 1+1+14 (oproǝ  plánu 1+1+15). 
Jedná se tedy o ponížení poőetního stavu o 2 policisty oproǝ  I. 
pololeǟ  roku 2011. Pǌiőemž v pǌedešlých letech byl standardní 
stav 1+1+19 (tedy souőasný stav je ponížen o 5 policistǻ).
V roce 2011 bylo v teritoriu OO-P2R Nová Paka podle kriminální 
staǝ sǝ ky evidováno 263 trestných őinǻ (samotná Nová Paka 
– 159), což je nárǻst o 31 skutkǻ (Nová Paka o 21) oproǝ  roku 

Zpráva o bezpeőnostní situaci v teritoriu pǻsobnosǝ  Obvodního oddŠlení Policie 2eské republiky v Nové Pace za rok 2011
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2010, tedy opaőný trend pǌedcházejících let. Samotná Nová 
Paka se tedy na nárǻstu podílí 68 %. ObjasnŠnost trestných őinǻ
őinila v roce 2011 - 53,23 %, což je pokles o 4,1 % (stále tak však 
objasƶujeme více jak každý druhý skutek), pokles objasnŠnosǝ
byl zapǌíőinŠn rostoucím nápadem trestné őinnosǝ  a na druhé 
stranŠ poklesem poőetního stavu (-2 policisté).
Struktura trestných őinǻ je obdobná jako v pǌedešlých letech, tedy 
pǌevažuje zejména majetková trestná őinnost (prosté krádeže, 
vloupání do motorových vozidel, vloupání do rekreaőních objek-
tǻ, krádeže mobilních telefonǻ a krádeže osobních vŠcí, zejména 
platebních karet). Z nejzávažnŠjších skutkǻ bych pǌipomenul 7x 
nebezpeőné vyhrožování (1x Nová Paka, 1x St. Paka, 1x Sv. Újezd, 
4x L. BŠlohrad), 3x znásilnŠní (2x Nová Paka, 1x Vidochov), 4x 
týrání osoby - domácí násilí (3x Nová Paka, 1x Vidochov), 2x tŠžké 
ublížení na zdraví (1x Vidochov, 1x Úsǟ  u S.P.), 4x vydírání ( 2x L. 
BŠlohrad, 1x Úsǟ  u S.P., 1x Nová Paka), 2x loupež (Nová Paka), 2x 
pohlavní zneužívání (Nová Paka), 3x požár (Nová Paka, L. BŠlohrad, 
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 maǌení
úǌedního rozhodnuǟ  (6x Nová Paka).
Na úseku pǌestupkového ǌízení bylo v loƶském roce evidováno 
778 skutkǻ, z toho bylo 482 ǌešeno blokovŠ a 296 jich bylo po 
prošetǌení oznámeno k projednání pǌíslušným správním úǌadem.
Z dǻvodu zvýšeného nápadu trestné őinnosǝ  a zvýšeného poőtu
prošetǌovaných pǌestupkǻ došlo k podstatnému poklesu zjiš-
tŠných pǌestupkǻ na úseku dopravy, a ǟ m k opǝ ckému snížení 
celkového poőtu pǌestupkǻ, pǌiőemž v ostatních oblastech došlo 
k nárǻstu. Na úseku veǌejného poǌádku 16x (Nová Paka 15x +4), 
narušení obőanského soužiǟ  85x +23 (Nová Paka 49x +18), proǝ
majetku 204x + 44 (Nová Paka 118x + 43). V tŠchto sledovaných 
oblastech se Nová Paka podílí na nárǻstu témŠǌ 100%.
Zvýšenou pozornost nadále vŠnujeme dopravním kontrolám, kdy 
se zamŠǌujeme na ǌidiőe, kteǌí ǌídí motorová vozidla pod vlivem 
alkoholu nebo omamných psychotropních látek (loni to bylo 26+3 
hǌíšníkǻ) nebo bez ǌidiőského oprávnŠní (12), neboǙ právŠ ǝ to 
bezprostǌednŠ ohrožují nejen sebe, ale hlavnŠ ostatní úőastníky 
silniőního provozu.
V rámci dohledu nad zákazem podávání alkoholu mladistvým jsme 
provedli nŠkolik bezpeőnostních akcí, pǌi nichž byly kontrolovány 
restaurace, herny a další kulturní zaǌízení, kdy bylo zkontrolováno 

52 mladistvých osob, pǌiőemž v 5 pǌípadech byla dechová zkouška 
poziǝ vní.
Pokud bych mŠl objekǝ vnŠ zhodnoǝ t bezpeőnostní situaci a stav 
veǌejného poǌádku v teritoriu našeho obvodního oddŠlení, tak 
musím po pravdŠ ǌíci, že s ǟ mto nejsem zcela spokojen, a myslím 
si, že to cíǟ  i zde žijící obőané. ZvláštŠ si myslím a dokládají to i sho-
ra uvedená data, že k podstatnému zhoršení došlo v samotném 
mŠstŠ Nové Pace. A proto si neodpusǟ m konstatovat, to co jsem již 
v minulém období nŠkolikrát vyǌkl, že bylo velkou chybou zrušení 
MŠstské policie v Nové Pace, neboǙ tato velkou mŠrou ovlivƶovala 
stav veǌejného poǌádku ve mŠstŠ a v dobŠ radikálního snižování 
poőetních stavǻ státních policistǻ mohla být nástrojem k udržení 
standardu z let minulých. Tato skuteőnost a snížení našeho poőet-
ního stavu mŠlo a bude také nadále mít vliv na výkon služby ve 
venkovských obvodech, neboǙ policie őást svých sil a prostǌedkǻ
byla nucena smŠǌovat pǌevážnŠ do Nové Paky a do ostatních obcí 
dojíždí jen pǌíležitostnŠ. Bohužel, pǌi nutnosǝ  zachování nepǌetr-
žité 24 hodinové služby to ani jinak není možné.
Neopomenu opŠtovnŠ pǌipomenout, že teritorium Obvodního 
oddŠlení Policie 2R v Nové Pace zahrnuje území MŠstského 
úǌadu Nová Paka a MŠstského úǌadu LáznŠ BŠlohrad, MŠstyse 
Pecka a Mlázovice, Obecní úǌady Stará Paka, Vidochov, Choteő,
Svatojánský Újezd, Šárovcova Lhota a Úbislavice vőetnŠ spádo-
vých obcí. Toto rozsáhlé území má na starost 14 policistǻ, a to 24 
hodin dennŠ, 7 dnǻ v týdnu, 365 dnǻ v roce. I pǌesto lze bez obav 
konstatovat, že výslednost Obvodního oddŠlení P2R v Nové Pace 
je v oblasǝ  zajištŠní veǌejného poǌádku a objasnŠnosǝ  trestných 
őinǻ a pǌestupkǻ na velmi dobré úrovni, v rámci možnosǟ . Vždy 
je však co zlepšovat a o to se i budou samozǌejmŠ naši policisté 
v následujícím roce snažit.
Tak jako v pǌedešlých letech bych chtŠl závŠrem pǌipomenout
a zdǻraznit problém srazǻ rǻzných extremisǝ ckých skupin, kdy 
organizátoǌi pod rǻznými legendami (napǌ. oslav narozenin nebo 
hudebních koncertǻ), tyto srazy konají v rǻzných kulturních nebo 
restauraőních zaǌízeních. V této souvislosǝ  bych chtŠl požádat Váš 
úǌad o poskytnuǟ  vőasné informace v pǌípadŠ zjištŠní takovéto 
podezǌelé akce.
Na závŠr bych chtŠl Vám a Vašemu úǌadu podŠkovat za spolupráci 
a vstǌícnost.

npor. Bc. Josef Kordík
vedoucí oddŠlení

MATEySKÁ ŠKOLA

Naše mateǌská škola se akǝ vnŠ zapojila do ojedinŠlého projektu 
“Prevenǝ vní screeningové mŠǌení zraku pǌedškolních dŠǟ ”. Toto 
vyšetǌení je od roku 2008 provádŠno v mateǌských školách po celé 
republice. Smyslem mŠǌení zraku je vyhledání dosud nezjištŠných 
dioptrických vad u dŠǟ , vőasné zahájení léőby, a pǌedcházení tak 
dalšímu zhoršování zraku.
Vyšetǌení zraku dŠǟ  provádí v mateǌské škole odbornŠ vyškolená 
zdravotní sestra spoleőnosǝ  Prima Vizus o.p.s. speciálním dia-
gnosǝ ckým pǌístrojem. Vyšetǌení je velmi rychlé a zcela bezpeőné. 
Všichni rodiőe získávají potvrzení a v pǌípadŠ poziǝ vního nálezu 
dioptrické oőní vady navíc obdrží doporuőení k návštŠvŠ oőního

lékaǌe, který potom provede kompletní vyšetǌení, urőí pǌesnou di-
agnózu a zahájí pǌíslušnou léőbu. Prevenǝ vní screeningové mŠǌení 
zraku je velmi prospŠšné, protože bŠžné vyšetǌení zraku, které se 
u dŠǟ  provádí, nemusí oőní vady spolehlivŠ odhalit. Nehradí ho 
však zdravotní pojišǙovny, őástku 150,-Kő musí uhradit rodiőe.
Všichni rodiőe obdrželi vőas informaőní brožuru k projektu a bylo 
jen na nich, jestli svoje dŠǝ  pǌihlásí. Zrak dŠtem v naší mateǌské 
škole vyšetǌila velice pǌíjemná zdravotní sestra, která jim vše pŠk-
nŠ vysvŠtlila a vyšetǌení probŠhlo hravou formou za pǌítomnosǝ
paní uőitelek a ostatních kamarádǻ ze tǌídy. Protože je prospŠš-
né sledovat zrak dŠǟ  pravidelnŠ, zapojíme se do projektu i pǌíšǟ
školní rok.

Lenka Typltová

Koukají na nás správnŠ?

S novým kalendáǌním rokem pro naše pǌedškoláőky nastal dlouho 
oőekávaný zápis do základní školy. DŠǝ  pilnŠ procviőovaly písniőky 
a básniőky pro tuto slavnostní chvíli ve “velké” škole. NŠkteré s trochou 
obav, zda všechno dobǌe zvládnou, jiné s radosǟ  z toho, že už budou 
opravdovými školáky.
Paní uőitelky ve školce proto pǌipravily pro rodiőe ukázku dovednosǟ

a znalosǟ  malých pǌedškolákǻ. DŠǝ  ukázaly, co všechno umí – pǌiǌadit
őísla k danému poőtu, vyǌešit labyrint, seǌadit hraőky podle velikosǝ  a ur-
őit jejich poǌadí, vyprávŠt pohádku podle obrázkǻ, správnŠ držet tužku, 
stǌíhat a mnoho a mnoho dalších dovednosǟ  správného pǌedškoláka.
DŠǝ  byly spokojené, co všechno se jim podaǌilo zvládnout, zároveƶ
poznaly, co ještŠ musí dopilovat. PodobnŠ na tom byli i rodiőe, kteǌí
se zúőastnili. SpoleőnŠ jsme prožili pŠkné odpoledne a pǌejeme všem 
pǌedškolním dŠtem úspŠšný start. V. Šilhánová, K. Trejbalová

Sluníőková tǌída
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yeditelka mateǌské školy ve Staré Pace vyhlašuje podle §34, 
odst. 2 zákona ő. 561/2004Sb. o pǌedškolním, základním, 

stǌedním, vyšším odborném a jiném vzdŠlávání

ZÁPIS DO MATEySKÉ ŠKOLY
Termín pro podání žádosǝ  o pǌijeǟ  dítŠte k pǌedškolnímu 
vzdŠlávání pro školní rok 2012/2013 je stanoven

na 2TVRTEK 3. kvŠtna od 8 do 16 hodin
Rodiőe (zákonní zástupci), kteǌí pǌijdou s dŠtmi k zápisu,
s sebou pǌinesou:
 obőanský prǻkaz
 rodný list a oőkovací prǻkaz dítŠte

Mateǌská škola nabízí 3 tǌídy s  bŠžným provozem, “nespavou 
tǌídu” a rǻzné doplƶkové akǝ vity (napǌ. angliőǝ na, sboreőek,
metoda Dobrý start, saunování, plavecký a lyžaǌský kurz, spo-
leőné akce dŠǟ  a rodiőǻ, návštŠvy divadel apod.).

Podmínkou zápisu dítŠte do MŠ je dovršení jeho vŠku 3 let ve škol-
ním roce 2012/2013. Pokud se rodiőe nemohou z vážných dǻvodǻ
dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné se domluvit 
s ǌeditelkou 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

V zimních mŠsících probŠhla v mateǌské škole rekonstrukce sauny 
tak, aby vše odpovídalo novým hygienickým pǌedpisǻm. Už se 
všichni tŠšíme na podzimní saunování nejen v lepším prostǌedí,
ale i proto, že budeme moci znovu využívat náš ochlazovací 
bazének.

Lenka Typltová, ǌeditelka MŠ

Sauna v mateǌské škole

Pǌedstavte si, lidiőky, že jsme mŠli Rej!
V Sedmikrásce letos v bǌeznu 
pǌišla Barőa za princeznu,
z Šimonka byl Krakonoš,
vŠru masek dost a dost.
To vám ǌíkám, na mou duši,
všem maskám to moc sluší!
Vy se ptáte, co jsme řáli?
V rytmu hudby tancovali,
všichni spolu jsme si hráli,
vesele se radovali.
A co dodat na závŠr?
Vskutku to byl pŠkný rej!

P. Tomešová, uő. MŠ

Sluníőková tǌídaSluníőková tǌída

Sedmikrásková tǌída

Sedmikrásková tǌídaSedmikrásková tǌída

Sauna dǌíveSauna dǌíve Sauna nyníSauna nyní
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ŠKOLA

Jedním z cílǻ pǌedškolní výchovy je seznamování dŠǟ  s lidovými 
zvyky a tradicemi. Do letošní oslavy svátku Velikonoc jsme se 
snažili co nejvíce zapojit i rodiőe našich dŠǟ . Je samozǌejmos-
ǟ , že si s dŠtmi vyprávíme o jarních svátcích, navštŠvujeme 
velikonoőní výstavy, uőíme se jarní ǌíkadla a písniőky, barvíme 
vajíőka. Tentokrát jsme již na zaőátku bǌezna vyzvali rodiőe, aby 
se spoleőnŠ s dŠtmi zapojili do výzdoby školy a vyrobili doma 
spoleőnŠ velikonoőní dekorace. Všichni jsme byli potom velice 
mile pǌekvapeni, jak šikovní a nápadiǟ  rodiőe jsou. NŠkteǌí doma 
s dŠtmi namalovali velikonoőní obrázky, vyrábŠli a vystǌihovali 
papírové dekorace, malovali velikonoőní kraslice, jiní vyrábŠli
vŠneőky, ozdobné misky a dvŠ maminky dokonce upekly a oz-
dobily pǌekrásné perníőky. Inspirací pro velikonoőní tvoǌení byla 
velikonoőní výtvarná dílna s populární fl oristkou z Nového Byd-
žova, paní Marǝ nou Ševőíkovou. Paní Marǝ na spoleőnŠ s dŠtmi
a rodiői nazdobila pǌekrásné originální velikonoőní košíky a vŠ-
neőky. VŠǌte, že pak v domácnostech vzbuzovali obdiv koledníkǻ
i velikonoőních návštŠv. MŠli jsme radost, že pǌislíbila, že pǌijede
znovu pǌed vánoőními svátky s dalšími nápady.
NejvŠtším pǌínosem spoleőné pǌípravy velikonoőních svátkǻ

v naší mateǌské škole bylo to, že se vŠtšina rodiőǻ dokázala ve 
vŠőném shonu zastavit a najít si őas vŠnovat se pǌi spoleőném
tvoǌení svým dŠtem. To je vklad, který žádný hmotný dárek dítŠǝ
nemǻže nahradit.

Lenka Typltová

Velikonoce v mateǌské škole

Únorový mŠsíc se akcemi jenom hemžil. Po vydaǌeném karne-
valu se žáci sedmé, osmé a deváté tǌídy rozjeli zlepšovat ői se 
nauőit techniku jízdy na lyžích nebo na snowboardu. Ano, jelo 
se na lyžaǌský výcvik. JistŠ si vzpomínáte na letošní tǌeskuté 
mrazy. V nich se naši žáci a uőitelé ve složení Pavel Antoš, Lenka 
Faltová, Ladislav Harőarik a Adéla Antošová vydali do malebné 
obce ve východních Krkonoších – Dolního Dvora. Dramaǝ cký 
byl už samotný odjezd, jelikož se musel o den odložit. Místo 
v nedŠli 5. 2. jsme za dobrodružstvími vyrazili až v pondŠlí 6. 2. 
Viníkem byly právŠ ony mrazy. V penzionu Duha, kde jsme byli 
po zbytek týdne ubytováni, toǝ ž praskla voda, a nefungovalo 
tedy topení. 
Po pǌíjezdu na místo jsme se ubytovali, seznámili s okolím a mi-
lým personálem a po vydatném obŠdŠ jsme vyrazili na svah. 
Poőasí nám pǌálo, sluníőko svíǝ lo, avšak jeho sílu stále pǌebíjel
únorový mráz. Na pomŠrnŠ mírné sjezdovce jsme se rozdŠlili do 
družstev na úplné zaőáteőníky, pokroőilé jezdce a snowboardisty. 
Stráƶ byla naprosto vyhovující, nŠkteǌí jedinci však zápasili s jíz-
dou na vleku, který nepatǌil zrovna k tŠm nejpohodlnŠjším a pro 
zaőáteőníky lyžaǌe i snowboardisty nebyl úplnŠ ideální. Ale žáci 
se s vlekem úspŠšnŠ poprali a nepohodlnou pomu zdolali. 
V Dolním Dvoǌe se nacházejí sjezdovky dvŠ, my jsme samozǌej-
mŠ bŠhem celého týdne obŠ otestovali. KromŠ sjezdových lyží 
a snowboardǻ si žáci vyzkoušeli i bŠh (v nŠkterých pǌípadech to 
byla jen chǻze) na lyžích. :-) Ale vzhledem k absenci bŠžeckých 
traǟ  jsme letos ani nepodnikli celodenní výlet. 
Veőery jsme trávili všichni ve spoleőenské místnosǝ  chaty Duha, 
žáci si sami pǌipravovali program, kterým mŠli za úkol zabavit 
ostatní. Velice oblíbeným tématem zábavy se staly scénky z te-
levizního poǌadu Parǝőka a rǻzné vŠdomostní kvízy. 
Výcvik, který byl o den zkrácený kvǻli zmínŠné havárii, rychle 
utekl a na nás őekal den poslední – den závodní. Celý týden 
žáci pilnŠ trénovali na svazích, zahodili strach, nepǌipouštŠli si 
vcelku krutý mráz, a tak tento den mohli zúroőit své novŠ nabyté 
zkušenosǝ . Hned ráno byla pro žáky pǌipravena slalomová traǙ,
rozdána závodní őísla a šlo se na vŠc. DŠǝ  soutŠžily ve tǌech
kategoriích: Slalom lyže – chlapci, slalom lyže – dívky a slalom 
snowboard. Odpoledne nesmŠl chybŠt závod na bŠžeckých 
lyžích, kde byly kategorie jen dvŠ – dívky a chlapci. 

Lyžaǌský výcvik 2012

Po nároőném dni plném adrenalinu se veőer vyhlašovala první 
tǌi místa ve všech kategoriích a rozdávaly se ceny vítŠzǻm. Poté 
následovala poslední veőerní zábava v podobŠ krátké diskotéky 
a zpívání u kytary. V sobotu 11. 2. jsme si v chatŠ Duha vychut-
nali poslední snídani, rozlouőili se a odjeli zpŠt do Staré Paky 
a zpŠt do svých vyhǌátých domovǻ.

A. Antošová
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Druhého února, den pǌed pololetními prázdninami, se na naší škole 
uskuteőnil již tradiőní karneval neboli pǌehlídka masek. Je témŠǌ
zavedeným pravidlem, že karneval bývá poǌádán pod taktovkou 
žákǻ devátého roőníku, a letos tomu nebylo jinak. Letošní deváǙáci
mŠli svǻj úkol možná o nŠco tŠžší, jelikož je jich v roőníku pouze 
patnáct. O to vŠtší snahu však vyvinuli a karneval se jim skuteőnŠ
povedl.
V programu samozǌejmŠ nesmŠla chybŠt úvodní scénka, kterou 
si žáci sami pǌichystali. Tentokrát se deváǙáci v sehrané scénce 
zamŠǌili na rozdílné styly, aǙ už ve svŠtŠ hudby, módy ői sportu, 
őemuž pǌizpǻsobili i své kostýmy.
Kostýmy ovšem nemŠli jen nejstarší žáci školy. Karneval bez masek 
pǌeci není ǟ m správným karnevalem, což žáci celého prvního stup-
nŠ moc dobǌe vŠdŠli. Proto jsme mohli vidŠt nejrǻznŠjší masky od 
őarodŠjnic a princezen pǌes kovboje až po novodobé spidermany 
a supermany. Vyhodnoǝ t tedy nejlepší masky bylo pro porotu, slo-
ženou opŠt z poǌadatelǻ akce, vcelku tvrdým oǌíškem. Nakonec se 
však povedlo a ihned po vyhodnocení se zaőaly hrát rǻzné soutŠže. 
Aby nechybŠla energie, dŠǝ  si mohly pǌijít do školní jídelny pro 
lahodný zákusek. Tím však odpoledne zdaleka nekonőilo. Pro žáky 
byla pǌipravena bohatá tombola a snad každý, kdo si zakoupil lístky, 
si odnesl z karnevalu domǻ nŠjakou pŠknou cenu ői dobrotu. A co 

že se ještŠ musí na karnevale, aby mu nic nechybŠlo? Pǌece tanőit!
Do 16 hodin se se svými taneőními kreacemi mohli pochlubit žáci 
prvního stupnŠ, od 16 do 18 hodin už parket patǌil tŠm starším… 
Tudíž se nejen rozdovádŠnŠ tanőilo, ale i ploužilo…
CelkovŠ se karneval velmi vydaǌil. O tom, že tato akce má stále 
svǻj význam a smysl, svŠdőí i to, že se na ni rádi vracejí i bývalí 
žáci školy.

A. Antošová

Školní karneval

KNIHOVNA

Bǌezen byl znovu vyhlášen mŠsícem knihy. Proto v tomto mŠsíci
knihovna pǌipravila pro návštŠvníky a őtenáǌe nŠkolik akcí:
- knihovnu navšǟ vily dŠǝ  ze Sluníőkové a Sedmikráskové tǌídy
- pro obŠ tǌídy druháőkǻ jsem pǌipravila besedu na téma Josef Lada
- prvƶáőci pǌijdou na besedu o pohádkách
- pro všechny nové őtenáǌe byla registrace do knihovny zdarma
- v posledním týdnu bǌezna v knihovnŠ probŠhla prodejní vý-

stava výrobkǻ klientǻ Života bez bariér v Nové Pace. Po celý 
týden mŠli návštŠvníci možnost nejen zakoupit krásné veliko-

noőní výrobky, ale také navlékali korálky, abychom pomohli 
vytvoǌit rekord a pǌispŠli také posǝ ženým dŠtem. Ve stǌedu
28. 3. pǌicházely po celé dopoledne dŠǝ  z MŠ a spoleőnŠ
s Potvorou Finǝ vou (Klára Noworytová – iniciátorka celore-
publikové akce) jsme všichni navlékali korálky. PǌeőtŠte si, co 
o celé akci napsala Klára na facebook, pǌípadnŠ se mǻžete 
podívat na www.jicinsky.denik.cz/koral, kde jsou fotografi e. 
(Mimochodem, po závŠreőném mŠǌení jsme zjisǝ li, že jsme 
spoleőnŠ navlékli celkem celých 50 METR® korálkǻ!!!)

Knihovna ve Staré Pace je v roubeném domeőku (jsem pro samé 
nadšení z té roubenky zapomnŠla udŠlat foto domeőku zvenku, ale 
hodná knihovnice, paní Hylmarová mi fotku roubenky doposlala.:-) 
A právŠ v této roubence paní knihovnice spolu s chránŠnou dílnou 
a denním stacionáǌem Život bez bariér zorganizovali v týdnu od 
26. 3. do 30. 3. 2012 navlékání korálkǻ pro KORÁLKIÁDU. Klienǝ
stacionáǌe a zamŠstnanci chránŠné dílny Života bez bariér z Nové 
Paky mŠli v knihovnŠ nádhernou výstavku svých výtvorǻ a dŠǝ
z mateǌské školky a základní školy pǌišly navlékat korálky.

Moc dŠkujeme hodné paní knihovnici ze Staré Paky 
(uprostǌed), že naši KORÁLKIÁDU podpoǌila, nejenže 
akci zorganizovala, ještŠ si pro dŠǝ  pǌipravila slad-
kosǝ  jako odmŠnu za navlékání.:-)

S t a r š í m 
pŠtiletým 
dŠtem šlo 
navlékání 
úžasnŠ, tŠm
jsem ani ne-
staőila.:-)
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UDÁLOSTI

Moc dŠkujeme Životu bez bariér z Nové Paky i knihovnŠ, tedy paní knihovnici ze Staré Paky, že 
podpoǌili naši KORÁLKIÁDU. A samozǌejmŠ dŠkujeme všem dŠtem a jejich dospŠláckému dopro-
vodu, že pǌišli navlékat korálky a podpoǌili projekt KORÁLKIÁDA.

Klára Potvora Finǝ vá

ObzvlášǙ malé sleőny byly šikovné navlékaőky. Mimochodem 
koukám, že mezi „malými sleőnami“ frőí silnŠ rǻžovka...:-)

V knihovnŠ jsem pǌi navléká-
ní nebyla sama, mŠla jsem 
s sebou i svého padesátiki-
lového mazlíka, který se stal 
celebritou celého navlékání.:-) 
DŠǝ  si ho pohladily a vykrmily 
piškoty :-)

Celkem se v knihovnŠ ve Staré 
Pace doposud navléklo 43 me-
trǻ. SkvŠlý výkon.

Od úterý 3. dubna je omezen provoz vlakǻ 2eských drah ve 
stanici Stará Paka. Státní organizace Správa železniőní dopravní 
cesty (SŽDC) tu bude v následujících mŠsících upravovat sta-
niőní a zabezpeőovací zaǌízení, kolejištŠ i samotná nástupištŠ.
S omezeními provozu by mŠli cestující poőítat už v prǻbŠhu
dubna, hlavní zmŠny ale nastanou v období od zaőátku kvŠtna
do konce srpna. V této dobŠ probŠhne nŠkolik etap výluk, pǌi
kterých 2eské dráhy nahradí vlaky v rǻzných úsecích v okolí 
Staré Paky autobusy. Cestujícím se omlouváme za komplikace, 
které mohou bŠhem stavebních prací SŽDC vzniknout. Informa-
ce k výlukám najdou cestující v prǻbŠhu dubna na vývŠskách 
ve stanicích a na webu www.cd.cz/omezeniprovozu, informace 
poskytne také Kontaktní centrum 2D na tel. 840 112 113.
Od 3. dubna bude probíhat pǌípravná fáze výluk. Vznikne provi-
zorní nástupištŠ pro vlaky ve smŠru do Lomnice nad Popelkou 
a Nové Paky. I když zaǟ m nebude omezen provoz vlakǻ 2eských 
drah, cestující již drobné zmŠny pǌi pobytu na staropackém ná-
draží zaznamenají.
Hlavní fáze výluk je naplánovaná na období po 3. kvŠtnu a probí-
hat bude v nŠkolika etapách. Podle aktuálních výlukových plánǻ
budou od tohoto dne až do 17. kvŠtna nahrazeny všechny vlaky 
ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou a do Nové Paky autobu-
sy. Ve druhé fázi, od 29. kvŠtna do 22. őervna, bude pokraőovat 
náhradní doprava do Lomnice nad Popelkou, autobusy pojedou 

také do Horky u Staré Paky. Od 23. őervna do 17. őervence budou 
cestující jezdit náhradními autobusy ze Staré Paky do KošǙálova 
(pǌípadnŠ Semil) a také do Marǝ nic v Krkonoších. V závŠreőné
etapŠ od 25. őervence do 31. srpna pojedou náhradní autobusy 
opŠt ze Staré Paky do Lomnice nad Popelkou. Výluka se ve všech 
pǌípadech dotkne vlakǻ v obou smŠrech (tedy ze Staré Paky i do 
Staré Paky).
PǌedbŠžný harmonogram náhradní autobusové dopravy bŠhem 
úprav kolejištŠ 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 zpŠt)
29. 5. – 22. 6. 2012
Náhradní autobusová doprava v úsecích Horka u Staré Paky 
– Stará Paka a Stará Paka – Lomnice nad Popelkou (a zpŠt)
23. 6. – 17. 7.2012
Náhradní autobusová doprava v úsecích Stará Paka – KošǙálov
– (Semily) a Stará Paka – Marǝ nice v Krkonoších (a zpŠt)
25. 7. – 31. 8. 2012
Náhradní autobusová doprava v úseku Stará Paka – Lomnice nad 
Popelkou (a zpŠt)

Mgr. Petr Pošta
ǝ skové oddŠlení 2D, Tel: 972 232 299, 972 232 089

hotline ǝ skového oddŠlení 2D: 724 977 822, press@cd.cz

Pǌestavba kolejištŠ ve stanici Stará Paka omezí na nŠkolik mŠsícǻ vlaky 2eských drah

10. února se opŠt sešli senioǌi na taneőním odpoledni, aby se 
pobavili pǌi melodiích hudební skupiny “Paka boys.”
Byli mile pǌekvapeni, když mezi nŠ pǌišli novopaőǟ  harmonikáǌi
– pánové Kǌížek, Zajíc, Fejfar a Ulrich. Svými písniőkami zpestǌili
pǌíjemnou a pohodovou atmosféru páteőního odpoledne u Mi-
litkých.

J. Fejfarová

Senioǌi

Na populárním páteőním taneőním odpoledni u Militkých nám 
novopackým a staropackým seniorǻm kromŠ pǌíjemné hudby 
Fejfar – Válek zatanőily i heǌmanické ženy. Pro mnohé bylo toto 
hezké vystoupení pǌekvapením a pro všechny zúőastnŠné krásné 
pǌivítání jara. J. Š.

Tancem ke zdraví a dobré náladŠ
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Vítání jaraVítání jara

Jaro
Anežka Urbanová
Pǌišlo jaro do vsi, kde dǻchodőe, kde jsi?
- U Militkých na sále, tam je jako na bále,
koláőky, kaŮőko, švanda, je tu celá naše banda.
My už nejsme na parádu, nám jde jenom o náladu,
a i když nejsme bohaǟ , mǻžem zpívat já i ty!
A až jaro odleǟ , budou zase výlety
a taky záhul na prachy!
My však korunky si ušetǌíme
nebo na unii napíšeme.
Jenže víme, jak to dopadne,
unie nám naprdne!
Ale pǌijde léto se sluníőkem,
všechny chmury zažene
a na našich tváǌích
budou jen úsmŠvy blažené!

POLICIE INFORMUJE

V sobotu 4. února se pǌed desátou hodinou dopolední obráǝ la 
na policii žena s ǟ m, že si v malé obci na Staropacku všimla tǌí
zubožených koní, kteǌí jsou bez potravy a ve špatném zdravotním 
stavu. Dle jejího vyjádǌení mŠli požírat vlastní výkaly. Hlídka na 
místŠ zjisǝ la, že se oznámení nezakládá na pravdŠ. KonŠ v žádném 
pǌípadŠ nevykazovali známky týrání, nebyli zanedbaní a vzhledem 
k tomu, že se na pozemku nacházel seník, mŠli potravy dost.

V nedŠli 5. února se pǌed jednou hodinou ranní obráǝ l na policii 
muž ze Staré Paky s ǟ m, že jeho sousedé tropí velký hluk, bouchají, 

kǌiőí a on nemǻže spát. Hlídka na místŠ zjisǝ la, že se jedná o hluő-
nŠjší rodinu, které domluvila a vysvŠtlila, co znamená noőní klid.

V pátek 10. bǌezna vyjeli ve veőerních hodinách novopaőǟ  poli-
cisté do Úsǟ  u Staré Paky, kde se mŠl na jedné z adres zdržovat 
pŠtadvaceǝ letý cizinec. Vzhledem k tomu, že se na uvedené ad-
rese nesmí pŠt let zdržovat, hrozí mu za porušení zákazu až tǌi
roky vŠzení. Pǌípad šetǌí novopaőǟ  policisté jako pǌeőin maǌení
výkonu úǌedního rozhodnuǟ  a vykázání.

nprap. Hana Kleőalová

Seniorky podvedl falešný vnuk – prevenǝ vní őlánek

Podvést tǌiaosmdesáǝ letou dǻchodkyni se nestydŠl ve őtvr-
tek 2. února dopoledne neznámý pachatel v Popovicích. Ženu 
nejdǌíve kontaktoval telefonicky s ǟ m, že je její vnuk a nutnŠ
potǌebuje pǻjőit peníze na koupi nového vozu. Dále jí sdŠlil,
že si pro pǻjőku pǌijde jeho kamarád, jistý Pepa. Vzhledem 
k tomu, že seniorka nemŠla žádné pochybnosǝ , vydala muži, 
který ji o nŠkolik minut pozdŠji navšǟ vil, őást svých úspor. Až 
po jeho odchodu pochopila, že se stala obŠǟ  podvodníka.
K popisu muže dǻchodkynŠ uvedla, že byl ve vŠku kolem 35 
let, asi 170 cm vysoký, silnŠjší postavy. Na sobŠ mŠl tmavou 

bundu a na hlavŠ kulicha.
Obdobný pǌípad se stejným scénáǌem se odehrál o hodinu 
pozdŠji v JiőínŠ. Tentokrát neznámý pachatel obelhal šesta-
sedmdesáǝ letou seniorku, kterou pǌipravil o nŠkolik desítek 
ǝ síc korun. Oba pǌípady šetǌí policisté jako pǌeőin podvodu, 
za což pachateli hrozí trest odnŠǟ  svobody až na pŠt let.
Policisté nabádají obőany k vŠtší opatrnosǝ  a obezǌetnos-
ǝ . V pǌípadŠ, že se  s podobnými prakǝ kami podvodníkǻ
setkáte, informujte policii prostǌednictvím linky ǟ sƶového 
volání 158.

ZPRÁVY Z ROŠKOPOVA

Již pojedenácté poǌádá letos obőanské sdružení Open Art 
tvǻrőí dílny pro dŠǝ  a mládež v RoškopovŠ. Jedná se o lout-
káǌskou, taneőní, fotografi ckou, fi lmovou, pantomimickou, 
muzikálovou, výtvarnou, kamenáǌskou a výtvarnŠ-divadelní 
dílnu. Celý projekt má název „Roškopov 1+1 aneb jeden mŠsíc
a jeden týden otevǌeného prostoru“.
Tyto dílny se snaží dŠtem nabídnout neobvyklé zpǻsoby tráve-
ní volného őasu o prázdninách. Jsou urőeny jak zaőáteőníkǻm,
tak dŠtem s dlouhodobŠjším zájmem o daný obor; dǻležité 
je nadšení pro hru, zábavu, poznávání a tvoǌení. Napǌíklad
na fotografi cké dílnŠ se dŠǝ  seznámí se základními meto-
dami a postupy zpracování digitální i klasické fotografi e; na 
výtvarnŠ-loutkáǌské dílnŠ, vedené japonským loutkohercem 
Noriyuki Sawou, si vyzkouší výrobu masek a  kulis, vodŠní lou-

„Roškopov 1+1 aneb jeden mŠsíc a jeden týden otevǌeného prostoru“
(tvǻrőí dílny pro dŠǝ  a mládež 2012)

tek, herecké improvizace, hru se svŠtlem a sǟ nem. Na taneőní
dílnŠ se zase seznámí s rǻznými taneőními styly a technikami. 
Kamenáǌská dílna jim umožní nahlédnout do svŠta polodraho-
kamǻ v blízkém i vzdálenŠjším okolí. Všechny dílny jsou vedeny 
odborníky z ǌad umŠlcǻ, studentǻ umŠleckých škol i jiných 
oborǻ. Každá dílna je zakonőena pǌehlídkou výsledkǻ týdenní 
práce: vernisáží, fi lmovou premiérou, taneőním ői divadelním 
pǌedstavením. PodrobnŠji viz www.open-art.cz. Roškopovské 
dílny se tŠší zájmu dŠǟ  z celé 2eské republiky; nejvŠtší radost 
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ale máme z toho, že jsou svým obsahem 
zajímavé pro dŠǝ  místní.
Pǌi organizaci dílen, které se őlenové 
sdružení vŠnují dobrovolnŠ ve svém 
volném őase, se snažíme získávat fi-

nanőní prostǌedky ze státní i soukromé sféry, což je rok od 
roku složitŠjší. Proto bychom touto cestou rádi podŠkovali 
Obecnímu úǌadu Stará Paka za podporu v letošním roce 
i v letech minulých.

Mgr. Kateǌina Krejőová

Obőanské sdružení Open Art őtvrtým rokem organizuje sochaǌské 
ǌezbáǌské sympozium, které probŠhne 4. - 11. 8. 2012.
2tvrtý plánovaný rok potvrzuje již jistou tradici. Tato akce má sna-
hu pǌiblížit osobitost a jedineőnost místní krajiny lidem, kteǌí zde 
žijí, i návštŠvníkǻm, pro které je charakter Podkrkonoší neznámý 
ői nezvyklý. Sochy se vőleƶují ői naopak vymezují vǻői svému oko-
lí, a dotváǌejí tak konkrétní místa. Pǌirozená zákouǟ  bez zásahu 
őlovŠka se stǌídají se zemŠdŠlskou pǻdou a její charakterisǝ ckou 
podobou (pole se svými roőními promŠnami – oseté, vzrostlé, 
zorané; sekané louky, úvozy, lesní cesty…). Dǻležitým prvkem je 
zvlnŠný terén, který poskytuje množství skrytých ői naopak dob-
ǌe viditelných možnosǟ , jež vybízejí k reakci. Pohledy, prǻhledy, 
souvislosǝ . NeménŠ dǻležité jsou pro tento kraj barvy. Typická 
őervenohnŠdá pǻda nuǟ  pǌemýšlet o barvŠ objektǻ, povrchu, 
kompozici díla i umístŠní. Neustálé promŠny místa v őase pou-
kazují na pomíjivost vŠcí a plynuǟ  svŠta. Všechny tyto aspekty 
jsou více ői ménŠ refl ektovány v tvorbŠ zde pǌedstavené a již žijící 
v symbióze s krajinou.
V létŠ 2012 se na rozdíl od pǌedchozích let zúőastní sympozia 
výhradnŠ ženy: MgA. Adéla Bébarová (absolventka AVU v Pra-
ze), MgA. AlžbŠta Kumstátová (absolventka AVU v Praze), MgA. 
Kristýna Taübelová Ph.D. (nositelka Ceny A. Radoka za scénografi i 
pro rok 2007) a MgA. Radka Jahnová (absolventka VŠUP). Do 
této doby byla pǌevážná vŠtšina dŠl vytvoǌena sochaǌi (muži); 

bude se tedy nabí-
zet urőité srovnání, 
jakým zpǻsobem 
a s jakou citlivosǟ
se jednotliví tvǻrci 
vypoǌádali se vzta-
hem ke krajinŠ :-)
Již od prvního 
roku konání sym-
pozií v RoškopovŠ
vznikal postupnŠ
sochaǌský “park” 
zamŠǌený na ko-
munikaci s divá-
kem. Díky rǻzno-
rodosti pǌístupǻ
zúőastnŠných umŠlcǻ se zde vytvoǌil originální areál otevǌený 
pro širokou veǌejnost. Následující roőník by mŠl dotvoǌit okruh 
zastavení a pǌispŠt tak k rozvoji a návštŠvnosǝ  tohoto místa. 
Dílna je celý týden pǌístupná komukoli, kdo má zájem si s úőast-
níky popovídat, diskutovat nebo se jen podívat na tvorbu jejich 
díla. Celý projekt bude zakonően vernisáží pǌístupnou široké 
veǌejnosǝ , na niž vás ǟ mto zveme.

MgA. Adéla Bébarová, Mgr. Kateǌina Krejőová

Sochaǌské ǌezbáǌské sympozium Roškopov 2012

Do Úsǟ  i do Roškopova stále zajíždí pojízdná prodejna s pro-
davaőkou Monikou. Jezdí každé úterý, őtvrtek a sobotu, v Úsǟ
u bývalého obchodu bývá kolem 14 hodiny a vždy se hlásí 
troubením. Nabízí, že pǌiveze vše: “od chleba až po hǌebíky!”
Na požádání pǌiveze i zboží mimo svǻj obvyklý sorǝ ment. Proda-

vaőce Monice mǻžete kdykoliv zavolat své požadavky na tel. őíslo
724 426 150.
Využívejte možnosǝ  nakoupit si őerstvé peőivo i další potraviny. 
Obec Stará Paka se fi nanőnŠ podílí na zajištŠní tŠchto služeb, 
protože chce svým spoluobőanǻm zajisǝ t snadný pǌístup k po-
travinám bez nutnosǝ  cestovat do mŠsta.

H. Hylmarová

POJÍZDNÁ PRODEJNA

Plesovou sezónu v RoškopovŠ letos zahájili őlenové AVZO a TJ So-
kol Roškopov svým tradiőním „Sportovním plesem“ 14. ledna.
Organizátoǌi nenechali nic náhodŠ, pǌipravili bájeőnou kuchyni 
a nechybŠla ani velice bohatá tombola, kde vítŠznou cenou byl 
barevný televizor, který do tomboly vŠnoval Petr Krejőí st. a také 
ho si ho jako hlavní výhru odnesl domǻ.
Jen velká škoda, že vynaložené úsilí organizátorǻ neocenilo více 
návštŠvníkǻ a nezaplnili sál kulturního domu v RoškopovŠ do 
posledního místa.
Jak bývá zvykem, následující odpoledne tj. 15. ledna, patǌilo 
našim nejmenším obőánkǻm - dŠtem. Po Sportovním plese se 
každoroőnŠ koná DŠtské maškarní odpoledne. Letošní maškarní 
nedŠli navšǟ vila spousta dŠǟ  a pǌivedly si s sebou i rodiőe.
Po sále tanőily princezny, víly, prohánŠl se motocyklový závodník, 
nechybŠli klauni a spousty dalších masek. Dívky ze ZŠ ve Staré 
Pace si pod vedením paní uőitelky Niny Rulfové pro dŠǝ  pǌipra-
vily hezké odpoledne plné soutŠží, malování a nechybŠly sladké 
odmŠny za vynaložené úsilí.
Sbor dobrovolných hasiőǻ v RoškopovŠ všechny srdeőnŠ pozval 
na tradiőní „Hasiőský ples“ do kulturního domu v RoškopovŠ
dne 11. února. Již pǌi dopoledních pǌípravách plesu a tomboly 
byl zamluven celý sál kulturního domu. K tanci a poslechu hráli 
tradiőnŠ manželé Fajtovi z Lomnice nad Popelkou. Vynikající ku-

chynŠ nezapǌela pevné vedení pana Jiǌího Fejfara, který za pomoci 
svého týmu Luřka a Marcely Urbanových a Simony Havránkové, 
pǌipravili pro návštŠvníky lahodného králíka se svíőkovou a ne-
chybŠly ani tradiőní ǌízeőky. U pípy stál Petr Tošovský, nápoje 
míchali LudŠk Urban ml. a LudŠk Sochor. V „koǌalnŠ“ se o al-
koholové opojení postaraly Jitka Sochorová a Jaruška Kaƶková. 
V šatnŠ obsluhoval Leoš Sedláőek a „vlezné“ vybíral pan Ladislav 
Nýdrle s pǌítelkyní Lařkou. Po sále nápoje roznášeli páni Radek 
Stuchlík a Jan Hrnőíǌ ml. O pǻlnoci nechybŠla tradiőní tombola, 
která mŠla 99 nádherných cen. Hlavní cenou byla ǝ skárna k PC, 

Plesová sezóna v RoškopovŠ
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kterou vŠnoval Petr Samek, a šǙastnou ruku pǌi koupi losu mŠla
paní Petra Linhartová, která ji vyhrála.
Organizátoǌi dŠkují všem sponzorǻm za nádherné a hodnotné 
ceny, které vŠnovali do tomboly.
Ani letos nechybŠl „Hon na lišku“, který se poǌádá dle poőasí
pǌevážnŠ v únoru. Letos se úőastníci vydali na stǌelnici po obŠdŠ
v nedŠli 26. února. Cestou byly pǌipraveny rǻzné soutŠže, kterých 
se zúőastnili i dospŠláci. Na stǌelnici se sešlo pǌibližnŠ 30 „fanouš-
kǻ lišky“. Na ohýnku si opékaly párky, dŠǝ  využily snŠhové nadílky 
a na všem, co mŠly s sebou, jezdily.
Nálada panovala dobrá a všichni pǌítomní si užili bájeőnou nedŠli.
Co se ještŠ odehrálo v RoškopovŠ? DŠǝ  jely pod vedením pana 
Suchardy Jiǌího st. v sobotu 17. bǌezna do Jiőína na zimní pŠǝ boj. 
Utkaly se v őlunkovém bŠhu, skoku pǌes švihadlo, skoku do dálky 
z místa, hodu na koš a šplhu na tyői. A jak dopadly? Sportovali 
Franta Doubek, který vybojoval první místo, dále Ondǌej Zuzá-
nek, který vysoutŠžil tǌeǟ  místo ve své kategorii mladších žákǻ.
V kategorii starších žákǻ obsadil první místo Petr Lešák. Tito se 

dostali do krajského kola, které probŠhlo 24. bǌezna v Hoǌicích.
Franta obsadil tǌeǟ  místo, Ondra místo tǌinácté.
24. bǌezna uspoǌádali őlenové lyžaǌského oddílu Stará Paka tra-
diőní, již 11. roőník maškarního lyžaǌského bálu.
Od 14 hodin byl pǌed kulturním domem otevǌen Ledový bar u Brá-
chy a Bráchy. Kdo se zúőastnil, neprohloupil. Nádherné masky 
jsou rok od roku dokonalejší a originálnŠjší. Dort si z plesu odnesly 
masky v podání SnŠženek a machrǻ, dále tlupa opic a nádherná 
maska „Svaly a šlachy“. Zábava pokraőovala i po pǻlnoci, kdy 
byla losována tradiőní dražba o hodnotné ceny a hlavní výhrou 
byl opŠt pobyt na chatŠ A+A v Peci pod SnŠžkou. Kapela Efekt 
hrála bájeőnŠ. Prý se podaǌilo hostǻm rozbít na tǌicet sklenic, 
a jak se ǌíká, stǌepy pǌinášejí štŠsǟ , tak pǌejeme mnoho dalších 
podaǌených roőníkǻ.
Pozvánka: blíží se Velikonoce a po nich uspoǌádají őlenové SDH 
Roškopov tradiőní bramborákové hody. Péct se bude 28. dubna 
v kulturním domŠ v RoškopovŠ a nebude chybŠt ani muzika.

Pǌijřte pobejt, tŠšíme se na Vás.

4.tǌída – play oũ
1. Mileǟ n B
2. Popovice B
3. Železnice D
4. Úbislavice B
5. Popovice C

6. Radim C
7. Veliš B
8. LáznŠ BŠlohrad E
9. Radim B
10. Jiőín D
11. Rovensko p.Trosk. C

TOPSPINOVÉ OKÉNKO

12. Chomuǝ ce B
13. Hoǌice D
14. Nemyőeves D
15. Slaǝ ny
16. ROŠKOPOV 
17. Stará Paka D

18. Butoves C
Škoda, že v posledním zápase 
o 15.místo prohráli se Slaǝ na-
mi 10:8.
Krásné Velikonoce všem pǌe-

je Andrea Zuzánková

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

SPORT

Místní oddíl lyžování pǌi TJ Sokol Stará Paka uspoǌádal v sobotu 
dne 4. února 2012 již v poǌadí III. roőník zábavné akce pro dŠǝ
a dospŠlé s názvem „Pǌíjezd Krakonoše“ a navázal ǟ m po 31 le-
tech na pǌedchozí úspŠšné roőníky z let 1979 a 1981. Poǌadatelé 
se nechali inspirovat fi lmem Krakonoš a lyžnící a Krkonošskými 
pohádkami spisovatelky Boženy NŠmcové z nedaleké Levínské 
Olešnice a v takovém duchu akce probŠhla. V neposlední ǌadŠ
se jednalo o vzpomínku na staré őasy a poőátky lyžování, jak to 
tehdy bylo…
Historie lyžování ve Staré Pace sahá až do poőátku minulého 
stoleǟ . PozdŠji v roce 1928 byl založen lyžaǌský kroužek pǌi TJ 
Sokol Stará Paka. Samostatný lyžaǌský oddíl vznikl v roce 1954 
a úspŠšnŠ se zaőal rozvíjet. Dǻležitým milníkem v jeho őinnosǝ
byl rok 1963, kdy byl vystavŠn první lyžaǌský vlek a s ǟ m spojené 
budování zimního stǌediska na Staropackých horách… 2lenové 
oddílu jsou velmi őinorodí a od poőátku své existence již uspo-
ǌádali mnoho sportovních, turisǝ ckých ői kulturních akcí. K tŠm
nejznámŠjším patǌí závod ve sjezdu na lyžích „Šǟ t Chocholky“ 
a pǌespolní bŠh „Staropacký kros“. Poǌádají také každým rokem 
v bǌeznu maškarní ples. Tentokrát se rozhodli ve Staré Pace pǌi-
vítat ducha našich krásných hor Krkonoš samotného velikého 
Krakonoše…
Již po pǻl jedné za mrazivého, ale sluneőného poőasí se pǌed
Staropackou sokolovnou zaőalo shromažřovat poőetné množství 
lidí v dobovém obleőení, maskách ői rǻzných pǌevlecích, ale také 
široká veǌejnost. Celý zástup se poté odebral krátce pǌed jednou 
hodinou na staropacké vlakové nádraží, aby netrpŠlivŠ oőekávali 
pǌíjezd spŠšného vlaku z Krkonoš s Krakonošem a jeho družinu, 
kterou tvoǌil pan hrabŠ Harrach se svou choǟ , Trautenberk, Kuba, 
Anőe a hajnej. Samotný pǌíjezd vlaku byl doprovázen za bouǌ-
livého skandování melodiemi z Krkonoškých pohádek a z fi lmu 
Krakonoš a lyžníci. Po zastavení vlaku zaőala celá družina v őele

s Krakonošem vystupovat a to by ani nebyl Trautenberk, aby 
nŠjakou „nekalotu“ nevyvedl a svoji őeleř nezaőal sekýrovat 
„Kubo, Anőe, hajnej: nestát, nekoukat, dŠlat, holoto líná, zaő
vás plaǟ m!“ Nejprve je uvítal staniőní rozhlas a krátce na to 
„paní rychtáǌka“ Hlostová se správcem zimního stǌediska, ale 
ne chlebem a solí, jak je zvykem, nýbrž staropackými koláőky. 
Krakonoš poté podŠkoval za milé pǌivítání a pronesl krátký pro-
jev. Celý prǻvod s pǌibližnŠ pŠǝ  sty lidí v őele s Krakonošem se 
následnŠ odebral staropackými ulicemi až do zimního stǌediska. 
Po krátké pǌestávce na místŠ pronesl úvodní proslov pan správce 
stǌediska a pǌedal slovo panu hrabŠǝ  Harrachovi. Ten ve své rod-
né ǌeői nŠmőinŠ poprosil ducha našich krásných hor – velikého 
Krakonoše, aby na nás nejmilosǝ vŠji zhlédl a požehnal našemu 
konání. Paní hrabŠnka jeho slova pǌeložila do őešǝ ny a již zaőal
v „kérkonošským náǌeőí“ promlouvat Krakonoš, že se na Staro-
packé hory z „Kokrháőe“ dívá vždy jen ze zadní strany a že je chce 
vidŠt taky od jihu, zepǌedu. Také když prej courá po roketnickejch 
stráním od Kroupǻ k RǻženőinŠ zahrádce, že bedlivŠ sleduje taky 

Stará Paka pǌivítala Krakonoše
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FO – Václav Horák, za ASPV 
– Lenka Typltová, za cyklisty 
– Tomáš Straƶák, za výbor 
TJ – Ladislav Frýba. Jedno 
ocenŠní, a to Diplom pro 
nejlepšího Krakonoše ob-
držel Jaroslav Nypl, bylo za 
úspŠšnŠ provedenou a zor-
ganizovanou akci lyžaǌského 
oddílu – pǌíjezd Krakonoše do 
Staré Paky 4. 2. t. r.
V diskusi jednotliví zástupci oddílǻ podrobnŠ probrali akce usku-
teőnŠné v roce 2011, vše co se podaǌilo i co je potǌeba ještŠ udŠlat 
pro zlepšení vlastní sportovní őinnosǝ  a vyžiǟ  mládeže i dospŠlých 
ve Staré Pace. K tomu závŠrem popǌál pǌedseda TJ M. Pospíšil 
všem sportovcǻm, őlenǻm a pǌátelǻm sportu hlavnŠ pevné zdraví 
v letošním roce.
Stará Paka – únor 2012

Za výbor TJ zpracoval – Jiǌí Knap – pǌedseda revizní komise

Podhoran - őtvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce Hana Hylmarová, Mgr. Jitka Krausová, Josef Dlabola a VŠra Hlostová.
Redakőní uzávŠrka 5. 4. 2012. Vychází 4x roőnŠ. Náklad 350 ks. Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk FITOS spol. s r. o.

Staropackou boudu, která je, i se svým okolím pŠknŠ upravená. 
Pochválil i staropackou „paní rychtáǌku i se všema radníma“ za 
jejich podporu místním lyžníkǻm. ZávŠrem krátké ǌeői pozval 
Staropaőáky do „svejch Kerkonoš“.
Program byl bohatý a zaőal závodem na 400 metrǻ v bŠhu na 
historických „perkynkách“. Na start se postavilo 8 lyžníkǻ za 
úőasǝ  pana hrabŠte Harracha a také 3 stateőné lyžnice. Závod 
odstartoval a na zdárný prǻbŠh dohlížel samotný Krakonoš rovnŠž
na historických “perkynkách”. Všichni závod úspŠšnŠ dokonőili
a na 1. místŠ skonőil Jiǌí Grafek, 2. místo patǌilo Liboru Doubkovi 
a 3. místo obsadil Pavel Hakl. Krakonoš s panem správcem jim 
poblahopǌáli a pǌedali sladké ceny v podobŠ koláőǻ a upomínkové 
diplomy. Poté již následovaly dŠtské soutŠže v jízdŠ na őemkoliv, 
co jezdí na snŠhu, hodnocení o nejkurióznŠjší dopravní prostǌe-
dek na snŠhu a také o nejvŠtší maškaru. V areálu nechybŠl také 
postavený snŠhový Krakonoš a nad ním tradiőní symbol zimy 
- snŠhulák. Pro odvážnŠjší „chasu“ zde byl vybudovaný snŠhový 
tobogán s ornamenty vyzdobenou snŠhovou branou, kterou 
závodníci na této atrakci museli projet. Závodilo se rovnŠž „po 
staru“ na pytlích, které byly vycpány senem anebo slámou. VítŠ-
zové opŠt získali sladké odmŠny – koláőe a preclíky a upomínkové 
diplomy. Divák mohl zhlédnout také menší výstavu historických 
lyží a fotografi e z poőátku lyžování ve Staré Pace, a když mu byla 
zima, tak se mohl obőerstvit kromŠ tradiőních preclíkǻ a buǌtǻ
a nápojǻ také chlebem se škvarkami a s „kerkonošskými sejkora-
mi“ (domácími bramboráky). Vstupné na celou akci bylo dobro-
volné, ale dobrovolným fi nanőním pǌíspŠvkem návštŠvník získal 

pamŠtní vstupenku. 2istý výtŠžek bude poté použit na výstavbu 
nového lyžaǌského vleku typu Tatrapoma na Staropackých horách. 
Všem, kteǌí pǌispŠli, velice dŠkujeme.
Organizátoǌi velice ocenili množství zúőastnŠných a velký poőet 
lidí v dobovém obleőení, pǌevlecích ői maskách. Akce svojí veli-
kosǟ  pǌedőila veškerá oőekávání, dobrá nálada vǻbec nechybŠla
a jen si pǌejme, aby se konalo v zimním stǌedisku na Staropackých 
horách dobǌe, když je nám Krakonoš tak naklonŠn.

Za oddíl lyžování
Radim Karel

Jako každý rok probŠhlo 20. února 2012 jednání sportovcǻ Staré 
Paky, zástupcǻ celkového poőtu 507 őlenǻ TJ z 5 sportovních oddílǻ
(kopané, lyžování, stolního tenisu, ASPV a cyklisǝ ky). Z jednání se 
omluvili zástupci OÚ ve Staré Pace a ze zdravotních dǻvodǻ nebyl 
pǌítomen ani ǌeditel místní ZŠ.
Schǻzi vedl místopǌedseda výboru TJ p. Ladislav Frýba. V hlavním 
vystoupení pǌedseda TJ p. Mgr. Milan Pospíšil nejprve pǌipomnŠl
vznik Sokola a jeho význam. V další őásǝ  se vŠnoval zdaǌilým 
sportovním i mimosportovním akcím v uplynulém roce. Podaǌilo
se plnŠ elektrifi kovat chatu v Rokytnici n. Jizerou díky usilovnému 
jednání L. Frýby s investorem a projektanty. Pro lyžaǌské stǌedisko 
– Staropacké hory – byl získán od LO Nová Paka starší vlek Tatra-
poma, který by mŠl sloužit veǌejnosǝ  již od pǌíšǟ  lyžaǌské sezóny. 
Pan Pospíšil dále podŠkoval za spolupráci vedení OÚ ve Staré Pace 
hlavnŠ v oblasǝfi nanőní podpory i vedení základní školy za využívá-
ní tŠlocviőny sportovními oddíly. RovnŠž pǌipomnŠl negaǝ vní strán-
ky – jako je vandalismus na fotbalovém hǌišǝ  (poškození fasády 
kabin i stánku s obőerstvením, poškození trávníku a další). Zpráva 
o hospodaǌení TJ, pǌednesená M. Dlouhým, zhodnoǝ la őinnost 
za uplynulý rok ǌeőí őísel. Já uvedu pouze dvŠ, a to celkový pǌíjem
568 ǝ s. Kő a celkové výdaje pak 711 ǝ s. Kő. Pǌekroőení výdajǻ bylo 
zpǻsobeno již zmínŠným poǌízením lyžaǌského vleku. Uvedl jsem 
tato őísla proto, že fi nanőní hospodaǌení ve výši více jak 700 ǝ s. Kő
s sebou pǌináší i vŠtší nárok na hospodáǌe TJ, ale i na pokladníky 
jednotlivých oddílǻ. NeboǙ poőet úőetních operací tak narǻstá. Toto 
zhodnoǝ l ve své zprávŠ i pǌedseda revizní komise TJ p. Jiǌí Knap. Pǌi
provedené revizi úőtǻ byly shledány 4 drobné závady, které byly 
jednotlivým zástupcǻm oddílǻ sdŠleny a v dalším období budou 
pokladníky a hospodáǌem TJ odstranŠny a napraveny. Revizní ko-
mise konstatovala, že s fi nanőními prostǌedky výbor TJ hospodaǌil
v roce 2011 dle pǌíslušných smŠrnic a peníze byly využívány pro 
akǝ vní sportovní vyžiǟ  a őinnost őlenǻ TJ Sokol Stará Paka.
Tradiőním bodem valné hromady je vyhodnocení nejúspŠšnŠjších
sportovcǻ a funkcionáǌǻ za uplynulý rok. Nejinak tomu bylo i le-
tos. Za LO to byl – Václav Šeps, za stolní tenis – Petr Dlabola, za 

VALNÁ HROMADA TJ SOKOL STARÁ PAKA


