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10. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 19. 4. 2012 v zasedací síni Obecního úřadu Stará Paka

USNESENÍ Z 10. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ

Zastupitelstvo Obce Stará Paka schvaluje:
1) Program 10. veřejného zasedání, doplněný o body:
 - zpráva z kontroly kontrolního výboru, zařazený před bod 

13) Různé
 - Masarykova základní �kola � �ádost o převod mzdových 

prostředků na platy nepedagogických pracovníků, zařazený 
za zprávu kontrolního výboru

 - roz�íření bodu 5) Smlouvy o písmeno ch) smlouva mezi 
Obcí Stará Paka a Þ rmou Signalbau a.s. � oprava veřejného 
osvětlení na Brdě za cenu 55 608,- Kč s DPH.

2) Ověřovatele zápisu z 10. veřejného zasedání pana Ing. Pavla 
Červeného.

3) Návrhovou komisi ve slo�ení paní Hana Hylmarová a pan 
Mgr. Pavel Anto�.

4) Smlouvu č. 26/JC/La/OUN/12/F mezi Obcí Stará Paka a SÚS 
Královéhradeckého kraje o podmínkách zřízení stavby a pro-
vozu energeti ckého vedení a zařízení a o omezení u�ívání 
nemovitosti  za úhradu 21 660,- Kč. 
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

5 Smlouvu o dílo č. 258/2012 mezi Obcí Stará Paka a Radkem 
Hnátem na zhotovení projektové dokumentace na dostavbu 
kanalizace v lokalitě Letná za cenu 325 800,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

6) Smlouvu o dílo č. 259/2012 mezi Obcí Stará Paka a Radkem Hná-
tem na zhotovení projektové dokumentace � roz�íření kanalizace 
�Pod hřebčínem� ve Staré Pace za cenu 257 160,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

7) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. Makovičkou na technic-
kou pomoc �Dostavba kanalizace v lokalitě Letná� za cenu 
dle čl. VI. smlouvy.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

8) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. Makovičkou na technic-
kou pomoc �Roz�íření kanalizace pod hřebčínem� ve Staré 
Pace za cenu dle čl. VI smlouvy.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

9) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Městem Nová Paka o spoluú-
časti  při Þ nancování sociálních slu�eb � pí. Věra Dvořáčková.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

10) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Městem Nová Paka o spo-
luúčasti  při Þ nancování sociálních slu�eb � p. Jan Mühl.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

11) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Þ rmou NADOZ s.r.o 
Kumburský Újezd �Oprava kanalizace na poz. č. 175/2 k.ú. 
Stará Paka� za cenu 192 796,- Kč včetně DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

12) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Þ rmou Signalbau a.s., 
Přerov na opravu veřejného osvětlení v obci Brdo za cenu 
55 608,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 5. 2012

13) Revokaci usnesení z 9. VZ: ZO schvaluje: bod 30) rozdělení 
neinvesti čního transferu organizacím a spolkům pro rok 2012 
písm. a) O.S. �ivot bez bariér � denní stacionář � 5000,- Kč.
Zodpovídá: ZO Termín: ihned

14) Darovací smlouvu mezi Obcí Stará Paka a o.s. �ivot bez bariér na 
Þ nanční dar ve vý�i 5 000,- Kč na provoz denního stacionáře.
Zodpovídá: starosta  Termín: 31. 5. 2012

15) Obecně závaznou vyhlá�ku č. 1/2012 � zru�ení OZV č. 7/2011 
o místním poplatku za provoz systému shroma�ďování, sběru, 
přepravy, třídění, vyu�ívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zodpovídá: ZO Termín: 31. 12. 2012

16) Obecně závaznou vyhlá�ku č. 2/2012 o stanovení koeÞ cientu 
pro výpočet daně z nemovitosti  na koeÞ cient č. 2.
Zodpovídá: ZO Termín: 31. 12. 2012

17) Návrh na 2. úpravu rozpočtu Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: hl. účetní Termín: ihned

18) Na základě § 44 písm. a) a b) zákona č. 183/2006 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu pořízení Územního 
plánu Obce Stará Paka a na základě §6 odst. 1 písm. c) zá-
kona č. 183/2006 schvaluje pořizovatele této změny � Úřad 
územního plánování v Nové Pace. Zastupitelstvo obce určuje 
pro spolupráci s pořizovatelem pana Josefa Dlabolu.
Zodpovídá: ZO Termín: průbě�ně

19) Zru�ení poptávkového řízení � zbezpra�nění cesty v Ro�kopově.
Zodpovídá: ZO Termín: ihned

20) Poptávkové řízení � zbezpra�nění části  ul. J. Bro�e, Stará Paka.
Zodpovídá: ZO Termín: 31. 5. 2012

21) �ádost Masarykovy základní �koly Stará Paka o převod 
mzdových prostředků na platy nepedagogických pracovníků 
z provozních prostředků.
Zodpovídá: ZO, ředitel Z� Termín: průbě�ně

Zastupitelstvo Obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 9. veřejného zasedání zastupitelstva 

obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 31. 3. 2012.
3) Výsledek kontroly kontrolního výboru.
4) Výsledek kontroly z Úřadu práce ze dne 23. 1. 2012.
5) Informaci o akci �Výměna oken v Masarykově základní �kole 

Stará Paka�.
6) Informaci o havárii kanalizace ul. Revoluční u fotbalového 

hři�tě Stará Paka.
7) Informaci o slovním i fyzickém napadání představitelů Obce 

Stará Paka.
8) Informaci o �ádosti  p. Stýbla o směnu pozemků v Karlově.
9) Informaci ředitele Masarykovy základní �koly o výběrovém 

řízení na výměnu oken ve �kole.
10) Informaci p. L. Frýby o konání Staropackého horského krosu.
11) Dotaz p. �. Válka na mo�nost pou�ití  materiálu z opravy 

nádra�í ve Staré Pace na opravu cest.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1) Program 11. veřejného zasedání ZO, doplněný o bod � změna 

dodatku č. 4 Zřizovací listi ny Masarykovy Z� ve Staré Pace, 
zařazený za bod 14) Pověření pro ředitele Masarykovy Z� 
k úkonům s výměnou oken ve �kole.

2) Ověřovatele zápisu z 11. veř. zasedání paní Hanu Hylmarovou.
3) Návrhovou komisi ve slo�ení pan Ladislav Frýba a Daniel Zajíc.
4) Dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemku parc. č. st. 48/1 

část cca 2 m v k.ú. Ústí  u Staré Paky za 100,- Kč za bě�ný rok 
mezi Obcí Stará Paka a Petrem a Markem Soľtysiakovými 
zastoupenými poručníky Petrem Malým a Danielou Malou
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

5) Koupi pozemků parc. č.1045/5 o výměře 976 m2 a parc. č.1045/13 
o výměře 81 m2, oba v k.ú. Stará Paka na základě předkupního 
práva od man�elů Jaroslava a Hany Ulrichových za 446 650,-Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

11. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 21. 6. 2012 v kulturním domě na Brdě.

USNESENÍ Z 11. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

6) Prodej pozemků parc. č. 983/2 o výměře 27 m2, parc. č. 982/1 
o výměře 137 m2, parc. č. 985/8 o výměře 234 m2, v�echny 
v k.ú. Stará Paka man�elům Janovi a Doubravce Dulebové za 
10 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

7) Prodej pozemku parc.č.179/1 část 34 m2 z výměry 120 m2 v k.ú. 
Stará Paka Petrovi Vanclovi za smluvní cenu 4 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

8) Prodej pozemků parc.č.591/1 část 8 m2 z výměry 339 m2 
a parc. č. 544 část 12 m2, oba v k.ú. Karlov u Ro�kopova 
man�elům Ireně a Jaromíru Podzimkovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

9) Prodej pozemku parc. č.591/1 část 94 m2 z výměry 339 m2 
v k.ú. Karlov u Ro�kopova panu Ing. Marti novi Sedláčkovi za 
odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

10) Prodej pozemku parc. č. 137/1 část cca 200 m2 z výměry 
375 m2 v k.ú. Ro�kopov man�elům Květoslavovi a Miloslavě 
Militkých za smluvní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

11) Prodej pozemku parc. č. 91 o výměře 173 m2 v k.ú. Ústí  
u Staré Paky panu Janovi Povrovi za smluvní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

12) Prodej pozemku parc. č. 1045/9 o výměře 1 195 m2 v k. ú. 
Stará Paka man�elům Marti novi a Kristýně Machovým za 
cenu 450,- Kč za m2.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

13) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Ing. arch Milanem Vojtěchem 
na vypracování územního plánu Obce Stará Paka za cenu 
448 000,- Kč bez DPH s podmínkou, �e tato smlouva bude 
roz�ířena o speciÞ kaci datových formátů, které dodá zhoto-
vitel společně s ti �těnou podobou jak pro účely společného 
projednání, tak i jako součást závěrečné dokumentace.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

14) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Krajským úřadem Králo-
véhradeckého kraje o poskytnutí  dotace na projektovou 
dokumentaci �dostavba kanalizace v lokalitě Letná� ve vý�i 
217 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

15) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a Krajským úřadem Králo-
véhradeckého kraje o poskytnutí  dotace na projektovou 
dokumentaci �roz�íření kanalizace pod hřebčínem� ve vý�i 
170 000,-Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

16) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a nájemci hrobového místa.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

17) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Þ rmou NADOZ s.r.o., 
Kumburský Újezd na havárii kanalizace u Normy Stará Paka 
ve vý�i 236 150,-Kč
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

18) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Þ rmou NADOZ s.r.o., 
Kumburský Újezd na zbezpra�nění účelové komunikace Ja-
romíra Bro�e ve vý�i 421 076,- Kč na základě poptávkového 
řízení.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

19) Dodatek k nájemní smlouvě mezi Obcí Stará Paka a paní Lenkou 
Otmarovou na nebytový prostor v čp. 183 ve Staré Pace.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 7. 2012

20) Obecně závaznou vyhlá�ku Obce Stará Paka č. 3/2012 
k zabezpečení místních zále�itostí  veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích Obce Stará Paka.
Zodpovídá: místostarosta Termín: průbě�ně

21) Přepracovanou směrnici č. 18 k veřejným zakázkám Obce 
Stará Paka.
Zodpovídá: starosta Termín: průbě�ně

22) Zastupitelstvo obce projednalo závěrečný účet Obce Stará 
Paka za rok 2011 a uzavírá ho s vyjádřením souhlasu s celo-
ročním hospodařením, a to bez výhrad.
Zodpovídá: ZO Termín: průbě�ně

23) Návrh na 3. úpravu rozpočtu Obce Stará Paka na rok 2012.
Zodpovídá: ZO Termín: průbě�ně

24) Převod spoluvlastnického podílu Obce Stará Paka bytu č. 1 
z man�elů Richterových na pana M. Zubala z Nové Paky 
v bytovém domě čp. 520 ve Staré Pace.
Zodpovídá: ZO Termín: průbě�ně

25) Zápis dal�ího místa poskytovaného vzdělávání nebo �kolských 
slu�eb základní �koly, její� činnost vykonává Masarykova základ-
ní �kola, Stará Paka, okres Jičín, s adresou Hartlova 20, 507 91 
Stará Paka od 1. 9. 2012 do rejstříku �kol a �kolských zařízení.
Zodpovídá: ředitel Z� Termín: průbě�ně

26) Změnu dodatku č. 4 Zřizovací listi ny Masarykovy základní �koly 
Stará Paka v bodě č. III: ��kolní jídelna zaji�ťuje závodní stravová-
ní zaměstnanců Masarykovy základní �koly ve Staré Pace, okres 
Jičín se sídlem ve Staré Pace, Revoluční 355, PSČ 507 91�.
Zodpovídá: ředitel Z� Termín: průbě�ně

27) Dohodu o změně krajské hranice mezi obcí Nová Ves nad 
Popelkou a Obcí Stará Paka.
Zodpovídá: ZO Termín: 31. 7. 2012

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:
1) Kontrolu usnesení z 10. veřejného zasedání Obce Stará Paka.
2) Plnění rozpočtu obce Stará Paka k 31. 5. 2012.
3) �ádost TJ Sokol Stará Paka a ČKS Stará Paka o poskytnutí  

Þ nanční dotace.
4) Informaci p. místostarosty o roz�íření tříděného odpadu v obci.
5) Informaci ředitele Masarykovy Z� Stará Paka o průběhu 

výměny oken v Z�.
6) Informaci pí. starostky o získané dotaci od DSO Novopacko 

na opravu sochy u kostela ve Staré Pace.
7) Dotaz paní Hylmarové na sekání příkopů u silnic.
8) Upozornění pana Ing. Červeného na nevhodné osvětlení 

nádra�í.
9) Poděkování pana L. Frýby správci víceúčelového hři�tě �So-

kolák� paní Anně Dubcové za výbornou péči o hři�tě.
10) Návrh pana D. Zajíce na provedení kontrol sportovi�ť v ma-

jetku obce se zji�těním potřeb oprav.
11) Informace p. místostarosty o opravě cesty v Krsmoli.
12) Informaci p. místostarosty o opravách na víceúčelovém hři�ti  

�Sokolák�.
13) Poděkování pana O. Fendrycha za úpravu veřejné zeleně na 

Brdě a �ádost o úpravu stromů na hřbitově na Brdě.
14) Informaci pana Mühla o památkách místního významu na Brdě.
15) Připomínku p. Fendrycha k nutnosti  opravy silnice na Brdě.
Zastupitelstvo obce Stará Paka pověřuje:
1) Ředitele Masarykovy základní �koly Mgr. Pavla Anto�e ke 

v�em právním úkonům, které se týkají výměny oken v Z� ve 
Staré Pace.

Obec Stará Paka roz�iřuje stávající systém třídění odpadů 
(kontejnerová stanovi�tě) o mo�nost třídění odpadů v rám-
ci tzv. �pytlového sběru tříděných komodit�. Toto roz�íření 

Roz�íření systému třídění odpadů umo�ní domácnostem lépe třídit vybrané komodity, a to 
ostatní plasty, nápojové kartony (tetra-packy) a kovový od-
pad do barevných pytlů.
Stávající způsob svozu směsného komunálního odpadu, třídění 
papíru, pet-lahví a skla zůstává beze změn.
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Cílem roz�íření tříděného sběru je:
- zefekti vnit odpadový systém v rámci obce
- sní�it mno�ství svezeného směsného komunálního odpadu 

(SKO) z domácností 
- ekologická �etrnost k �ivotnímu prostředí

Důle�itou informací pro občany je, �e mo�nost třídění různých 
komodit do pytlů je DOBROVOLNÁ! Ka�dá domácnost na území 
obce si mů�e odebrat barevné pytle BEZPLATNĚ (!) na obecním 
úřadě počínaje dnem 2. 7. 2012. S majiteli rekreačních objektů 
bude jednáno individuálně.
Pro bě�nou domácnost, v případě, �e bude správně třídit, 
znamená tento systém uvolnění objemu svozové nádoby (více 
místa v popelnici).
Ze stati sti k vyplývá, �e jedna domácnost průměrně ročně vytřídí 
5 pytlů ostatních plastů, 2 pytle nápojových kartónů a 1 pytel 
kovového odpadu. Takový počet také obdr�í zástupce domácnosti  
na obecním úřadě.

Pytle je nutné doma skladovat na vhodném místě, např. ve skle-
pě. Nedoporučuje se do nich vhazovat obaly se zbytky pokrmů 
(plasty, kovový odpad) a nápojů (tetra-packů), které podléhají 
hnilobným procesům. Obsah pytlů mů�e pak v průběhu týdnů 
začít nepříjemně zapáchat!!!
Bude připraveno celkem 6 svozových míst, a to v Ústí  u hasičárny, 
v Ro�kopově naproti  KD, v Karlově u vrchní autobusové zastávky, 
v Brdě u KD, ve Staré Pace u Normy a u oplocené plochy skladu 
OÚ u gará�í v ulici J. Bro�e. Svozové termíny zatí m budou v po-
slední týden sudého měsíce. Svozová místa a termíny budeme 
přizpůsobovat aktuální situaci a potřebám.
V průběhu letních měsíců proběhne k tomuto také informační 
kampaň a osvěta. Do po�tovních schránek domácností  budou 
v intervalech doručovány informační letáky o správném třídění 
různých komodit.
Věříme, �e rádi vyu�ijete připravovaného systému a přispějeme 
tí m k druhotnému u�ití  těchto materiálů.

Josef Dlabola

V sobotu 26. 5. 2012 jsme v zase-
dací síni OÚ ve Staré Pace přivítali 
do �ivota nové staropacké občánky. 
Tentokrát bylo miminek pouze 5, ale 
příjemnou atmosféru dotvořili jejich 
blízcí, kteří zaplnili celou místnost. 
Zazpívaly a zarecitovaly děti  z M� 
pod vedením paní uč. Káti  Trejba-
lové a do �ivota děti  přivítaly paní 
starostka Věra Hlostová a Pavlína 
Gardianová. Na�i noví občánci jsou: 
Eva Kulhánková, Luká� Rejmont, 
Natálie Novotná, Amálie Horáková 
a �oÞ e Kubů. Přejeme jim i jejich 
rodičům krásný a klidný �ivot.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Nové vyhlá�ky obce Stará Paka

Vá�ení zákazníci České po�ty, s.p., dovolujeme si Vám oznámit 
změnu hodin pro veřejnost od 1. 7. 2012 na po�tě 507 91 Stará 
Paka, Revoluční 180, telefon 493 798 388.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:

Pondělí:  08:00 � 11:00, 13:30 � 16:00
Úterý:  08:00 � 11:00
Středa:  08:00 � 11:00, 13:30 � 16:30
Čtvrtek:  08:00 � 11:00, 13:30 � 16:00
Pátek:  08:00 � 11:00, 13:30 � 16:00

ČESKÁ PO�TA � změna otevírací doby
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MATEŘSKÁ �KOLA

Ka�dý rok před zápisem do mateřské �koly pořádáme Den ote-
vřených dveří nejen pro zájemce z řad veřejnosti , ale hlavně pro 
děti  a rodiče, kteří mají zájem o přijetí  od pří�tí ho �kolního roku. 
Tentokrát si děti  s rodiči mohly nejen přijít pohrát a seznámit se 
s prostředím �koly, ale také shlédnout představení plné říkadel, 
písniček a pohádek, které pro ně paní učitelky s dětmi připravily.
Letos při�lo k zápisu celkem 22 dětí  s rodiči. V�echny přihlá�ené 
děti  jsme mohli přijmout. Kapacita na�í mateřské �koly je opět na-
plněna, od září 2012 je přihlá�eno 75 dětí . Tě�í nás zájem maminek 
s dětmi z Nové Paky i vzdáleněj�ích obcí o na�i mateřskou �kolu, 
i to, �e i jim jsme mohli v �ádosti  o přijetí  vyhovět.
Ji� v měsíci červnu se nové děti  mohly s rodiči zúčastnit některých 
akcí na�í �koly, tak aby si na nové prostředí a kamarády zvykly. 
Bylo to divadelní představení Tři prasátka, zábavné odpoledne na 
zahradě mateřské �koly Indiánské putování a odpoledne pro děti  
s rodiči ve třídě pro nejmlad�í děti  Sedmikráska. Přejeme v�em 
dětem, aby se jim u nás v na�í mateřské �kole líbilo.

Zápis do mateřské �koly

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům, kteří nám po-
mohli s úklidem laviček na zahradě mateřské �koly po akci 
�Indiánské putování�. Velice si ka�dé pomoci vá�íme.

Poděkování rodičům

Poslední květnový týden se na�e Sluníčková třída proměnila v je-
den velký tábor afrických domorodců. Nejprve si děti  vyrobily 
�pravé� indiánské oblečení, potom �ípy z novin a u� se mohly 
vydat na lov lva. Na oslavu úspě�ného lovu si zatancovaly africký 
tanec �Umba-umba.�
Dívky si procvičovaly vzpřímenou chůzi při módní přehlídce klo-
bouků, čili nákladů na hlavě. Prohlí�ením encyklopedií či knih 
o Africe od Hanzelky a Zikmunda děti  dal�ími nápady roz�iřovaly 
toto téma � např. výrobou africké panenky, básničkou �Gorila�, 
písničkou �Pět minut v Africe� aj. Vzpomínkou na tento vydařený 
týden nám zůstane společné foto v�ech malých �domorodců.�

Pět minut v Africe

Jedno červnové ráno jsme se s dětmi vydali na dlouho očekávaný 
výlet za domácími zvířátky. Cestu si děti  zpříjemnily pozorováním 
beru�ek, motýlů a broučků. Na rozkvetlé louce jsme obdivovali krásu 
pestrobarevných lučních květi n.
Záhy jsme se ocitli na statku. Na dvoře nás mečením přivítaly kozy. 
Zvědavě si nás prohlí�ely, od dětí  se dočkaly pohlazení i sladké mrk-
vičky. �Mňau!� �Co to?� To nás při�la nav�tí vit kočka se svými koťátky. 
�Haf, haf!� �Pojďte si s námi hrát!� �adonili pejsci Julča a Kessinka. 
Kdy� jsme si se v�emi zvířátky dost pohráli, čekalo nás dal�í překva-
pení. Za stodolou se pásli koníci Dandy a Alexandr. Chvíli jsme je 
pozorovali. Na rozloučenou od nás dostali pamlsky � tvrdý chléb 
a mrkvičku. Výlet se nám vydařil, tak zas pří�tě! �Ahoj, zvířátka�

Paní učitelka Eva Zahradníková

Výlet Sedmikrásek do Ro�kopova

Před nedávnem jsme oslovili formou dotazníků rodiče, kde 
jsme �ádali o náměty pro vzájemnou spolupráci mezi mateř-
skou �kolou a rodinami. Z jejich řad vze�la řada zajímavých 
námětů, které budeme postupně realizovat. Man�elé Levin�tí 

Putování za Krakono�em

Zároveň chci poděkovat tatínkům, kteří vyrobili luky a �ípy 
pro děti na Indiánskou noc a maminkám, �e napekly pro děti 
plno dobrot. Největ�í odměnou pak byla jistě radost dětí 
z pěkného zá�itku.

Lenka Typltová, ředitelka mateřské �koly

při�li s konkrétním námětem uspořádat pro děti z Beru�kové 
třídy hru �Na stopovanou� spojenou s hledáním Krakono�ova 
pokladu.
V posledním předprázdninovém týdnu se vydaly děti po 
stopách Krakono�e a cestou plnily úkoly, které jim připravil. 
Cesta je dovedla a� na Staropackou horu, kde na�ly Krakono�ův 
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�KOLA

Děkujeme novopacké Þ rmě K2 za sponzorský dar � trička pro 
před�koláky a paní Kosinové za dort pro děti  na rozloučenou 
s mateřskou �kolou.

L.Typltová, řed. M�

Rozloučení se �kolkou

Masarykova Z� ve Staré Pace spolupracuje s part-
nerskou �kolou v německém městě Bad Langensalza. 
Stalo se ji� tradicí, �e si sem �áci 5. ročníku jezdí ka�-
doročně v květnu procvičit své jazykové znalosti .
Ve dnech 20. � 25. května 2012 odjelo třináct 
páťáků s p. učitelkami Lenkou Faltovou a Soňou 
Stuchlíkovou poznávat německou spolkovou re-
publiku Durýnsko. 500 km dlouhou cestu zvládl pan 
řidič M. Ott a bravurně za 7 hodin. Ubytování bylo 
ve vesnici Craula � 10 km od na�eho partnerského 
města Bad Langensalza. V hotýlku se �áci i stravovali, 
u�ívali si venkovního hři�tě, společenské místnosti  
i �herní� půdy.
Program zájezdu byl nabitý! První den začal exkurzí 
po �kole v Bad Langensalza, následovala prohlídka 
města (v�ichni odvá�ně vystoupili na místní vě�), 
prohlédli si čtyři z deseti  místních krásných zahrad 
a společně s německými dětmi si na�e děti  upekly 
pizzu, zahrály si poznávací hry a navázaly první 
přátelství. Po nákupu výborné německé zmrzliny si k večeru 
prohlédly Baumkronenpfad � Cestu v korunách stromů. Zde si 
také vyzkou�ely různé prolézačky nad korunami stromů. Nároč-
ný program byl zakončen v noci neočekávanou stezkou odvahy, 
na kterou děti  doteď vzpomínají.
Druhý den byl volněj�í turisti cký program � 10 km dlouhá túra 
Dračí stezkou (skalní městečko). Poté si za odměnu mohli v�ichni 
nakoupit dárky v nákupním středisku u Eisenachu. Dal�í den 
proběhla prohlídka známého hradu Wartburg, který se tyčí nad 
městem Eisenach. Při prohlídce �áku Adamu Prok�ovi vypadl 
zub a paní průvodkyně říkala, �e to se jim tu je�tě nestalo, ale 
předev�ím na�e děti  velmi chválila za slu�nost a ukázněnost. Po 
prohlídce hradu následovala prohlídka města Eisenach, které 
je proslaveno výrobou aut zn. Trabant a Wartburg, ale i např. 

Zájezd do Německa

hudebním skladatelem J. S. Bachem. Tento den byl zakončen 
prohlídkou miniatur významných staveb Durýnska ve městeč-
ku Ruhla. Ve čtvrtek �áci i s německými dětmi odjeli do ZOO 
v Erfurtu. Zde na ně čekaly nev�ední zá�itky � v pavilonu plazů 
se děti  i učitelé mohli �pomazlit� s hady �krti či i se scinkem, 
dále následoval pavilon nosoro�ců. Pan průvodce nás dostal 
do úplné blízkosti  těchto ohromných zvířat, tak�e si děti  mohly 
nosoro�ce pohladit a podrbat ho na noze. Program zájezdu byl 
zakončen na bowlingu.
V pátek ráno se v�ichni vydali na cestu domů. Na závěr nezbývá 
ne� zdůraznit, �e páťáci byli ú�asní, hodní a slu�ní � a to není 
jen pochvala od učitelů!

Mgr. S. Stuchlíková

poklad. Na závěr je čekalo je�tě poho�tění, které dětem paní 
Levinská připravila. Děkujeme man�elům Levinským za pěkný 
zá�itek. Učitelky a děti z Beru�kové třídy
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zahlcena nesrozumitelnými pojmy 
a letopočty. Autorka s pomocí pro-
mítacího plátna velmi poutavě vy-
právěla a děti  pozorně poslouchaly. 
Svými dotazy prokázaly, �e téma je 
pro ně zajímavé a poučné. Snad byli 
spokojeni v�ichni.

KNIHOVNA

V průběhu celého �kolního roku plníme na na�í �kole různé 
úkoly z programu Comenius, které se týkají environmentální 
výchovy, pořádáme projektové dny věnované partnerským �ko-
lám. Poslední velkou akcí v leto�ním �kolním roce bylo setkání 
partnerských �kol v Turecku. Uskutečnilo se na konci dubna 
v Alanyji. Jeli, tedy přesněji letěli, jsme do země, která je pro 
nás přece jen stále málo známá a mo�ná i trochu tajemná. 
V Turecku nás čekal program věnovaný poznávání přírody 
a kultury. Hned na začátku pobytu jsme na slavnosti dětí 
měli mo�nost vidět dětské folklorní soubory. V dal�ích dnech 
jsme nav�tívili solnou a krápníkovou jeskyni. Mimochodem 
na rozdíl od na�ich studených jeskyní zde bylo 22°C. Plavili 
jsme se lodí kolem pobře�í Alanyje � pro suchozemce nád-
herný zá�itek. Procházeli jsme údolím mezi horskými �títy 
pohoří Taurus, obdivovali jsme obří přehradu na řece Dim, 
která zásobuje město pitnou vodou. Příjemné bylo setkání 
na společném obědě s tureckými kolegy a rodiči, kteří měli 
na starosti ubytování dětí.

V Turecku

Společně s delegací ze Slovenska a z Německa jsme v Tu-
recku strávili �est krásných dnů. Vedle drobných dárků pro 
na�e nejbli��í jsme si předev�ím přivezli mnoho nezapome-
nutelných zá�itků.  K. Kamlerová

Ve čtvrtek 31. 5. 2012 se na Masarykově základní �kole ve Staré 
Pace uskutečnil Den otevřených dveří a vystoupení �áků pro ve-
řejnost k osmdesátému výročí otevření �koly. Ji� od ranních hodin 
mohli bývalí �áci, rodiče, přátelé �koly či staropačtí  obyvatelé 
přijít do �koly a prohlédnout si výstavu �ákovských prací, podívat 
se na fotograÞ e jednotlivých ročníků u� od roku 1964 a zároveň 
tam tak najít sebe a spolu�áky, nahlédnout do nových i star�ích 
učeben a současně zhlédnout výuku. Této posledně jmenované 
mo�nosti  vyu�ili předev�ím prarodiče dětí  z prvního stupně. Po 
téměř celé dopoledne probíhala generálka na večerní vystoupení 
�áků a i tuto zajímavost v podobě příprav mohli náv�těvníci vidět. 
Během celého dne byla �kola plná, v�dyť u vstupu se podepsala 
nejméně stovka lidí!
Od 17 hod. začalo v tělocvičně �koly vystoupení �áků pro ro-
diče a �irokou veřejnost. �áci si pod vedením učitelů připravili 
skutečně pestré představení, které si i sami uváděli. Vystoupení 
zahájily �ikovné ma�oretky pod vedením paní učitelky Zdeňky 

Vráti lové, poté následovala scénka �áků 4. ročníku v angličti ně, 
kterou �áci nacvičili s paní učitelkou Adélou Anto�ovou. Na ß étnu 
a na kytaru nám zahráli a zazpívali mlad�í �áčci, se kterými celý 
rok trénovaly paní učitelky Zuzana Oborníková a Jana Barto�ová. 
Tanečnice aerobiku předvedly energickou choreograÞ i, kterou 
vymyslela paní učitelka Markéta Fléglová, veliký úspěch sklidila 
scénka dramati ckého krou�ku v re�ii paní učitelky Jany Ku�elové. 
Tento dramati cký soubor vystupoval se svým představením i na 
akci Jičín � město pohádky. Vystoupení zakončil sbor �áků, který 
vede paní učitelka Soňa Stuchlíková a na klavír doprovází paní 
učitelka Jitka Krausová. Děti  se s obecenstvem rozloučily písní 
z Þ lmu Limonádový Joe � Whisky, to je moje gusto.
Den otevřených dveří se opravdu povedl, ka�dý náv�těvník si 
určitě při�el na své a rád zavzpomínal na svá �kolní léta. Večerní 
vystoupení mělo ji� tradičně velmi dobrou úroveň, co� diváci 
ocenili dlouhým potleskem a projevy díků při odchodu. V�ichni 
se budeme tě�it na dal�í setkání. Adéla Anto�ová

80 let Masarykovy Z� ve Staré Pace

Na konci května nav�tí vila �kolu ilustrátorka Renáta Fučíková. 
Představila svoji knihu Historie Evropy, s ní� se ucházela o cenu 
Magnesia Litera. Jedná se o knihu, která si klade veliký cíl: seznámit 
čtenáře s historií Evropy přehlednou, srozumitelnou, ale předev�ím 
čti vou formou. V knize je v�echno podstatné, ale zároveň není 

Beseda s ilustrátorkou
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2.7. � 13.7. OTEVŘENO
16.7. � 27.7. DOVOLENÁ

30.7. � 3.8. OTEVŘENO
6.8. � 17.8. DOVOLENÁ

20.8. OTEVŘENO
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ

Stalo se tradicí, �e v�dy na konci června prvňáčci po prokázání 
svých čtenářských dovedností získávají za odměnu pěkné kní�-
ky. Bylo tomu tak i letos. V�emu předcházelo několik náv�těv 
knihovny, kde se děti seznamovaly s tím, jak to v knihovně 
chodí, poznávaly známé pohádky a společně jsme pro�ili 
mnoho příjemných okam�iků. Týden před pasováním jsem 
děti nav�tívila ve �kole, abych si ověřila, zda jsou připraveni 
a 20. června se konala celá slavnostní akce. Nejprve �áčci, 
ka�dý zvlá�ť, přečetli krátký úsek ze své oblíbené kní�ky, po-
tom jsem je �vyzkou�ela� formou otázek, zda znají pohádkové 

Pasování prvňáčků

postavičky, a mohou se tak stát součástí pohádkového světa. 
A nastalo slavnostní pasování � paní starostka poklepáním 
meče na rameno dětí je pasovala na čtenáře knihovny. Ka�dý 
dostal krásnou kní�ku �kolníci, kterou nelze koupit, je mo�né ji 
získat pouze touto formou. Děti si je�tě odnesly diplom čtenáře 
a poukázku na nanuka, kterého v�em dětem věnovala děvčata 
z prodejny MINIPO. 
Bylo to moc pěkné setkání, děti poprvé vystoupily nejen před 
svými blízkými, kteří je při�li podpořit, ale i před veřejností 
a v�ichni to zvládli na jedničku.

V pátek 8. června odpoledne probíhal na zahradě �kolky zábavný 
program pro děti . V 17 hodin se děti  z Beru�kové třídy přemís-
ti ly do knihovny, kde je čekalo pokračování akce. Knihovna se 
toti � pro tento večer a noc proměnila v indiánský tábor. Nejprve 
bylo nutné nanosit spacáky, karimatky a také nějaký �proviant�, 
abychom pře�ili případné napadení nepřítelem. Nejprve si děti  
vybarvily indiánský totem, následovalo �kouření dýmky míru�, 
kdy si ka�dý mohl přát nějaké přání. Stále nás ale ru�ili nějací 
vetřelci, kteří po sobě zanechávali záhadné stopy a tomu jsme 
museli přijít na kloub. Postupně jsme vypátrali v�echny a museli 
jsme se také vypravit na lov bizona. Pou�ili jsme luky a �ípy, které 
dětem vyrobili rodiče.  Bizona jsme ulovili, tančili jsme na oslavu 
úspě�ného lovu a vystrojili jsme slavnostní hosti nu (maminky, 
připravily jsme nám velké dobroty?) Je�tě nás čekala stezka 
odvahy na půdu. V�echny děti  si vyndaly baterky a postupně po 
jednom se ve tmě vydaly na půdu. Tam musely dojít ke �starému 
bizonovi� a vylovit si svou odměnu.
V�ichni to skvěle zvládli! Nikdo se nebál!
A potom děti  přemohla únava, rozprostřely si své pelí�ky a za 
doprovodu čtení pohádek se propadaly �do limbu.� 
Ráno po snídani se začali trousit nedočkaví rodiče. Náramně jsme 
si to v�ichni u�ili. Nikdo neplakal, nezlobil, nikomu se nestýskalo.

Howgh.

Indiáni v knihovně

Leto�ní �kolní rok byl pro v�echny děti  o 2 dny krat�í, z důvodu 
výměny oken ve �kole. Proto také neproběhlo slavnostní vyřazení 
deváťáků na �kolní terase, ale v zasedací místnosti  OÚ.
Nejprve se s nimi při�ly rozloučit ti  nejmen�í, děti  z M�. Pod vede-

Rozloučení s deváťáky ním pí uč. Pilařové a Trejbalové si děti  připravily pásmo písniček 
a básniček. Paní starostka Hlostová potom v�em popřála hodně 
úspěchů v dal�ím studiu. Ka�dý si odnesl rů�i a CD Historie �kol 
ve Staré Pace.
Snad si někdy vzpomenou.
KRÁSNÉ PRÁZDNINY A DOVOLENÉ, NEJLÉPE S KNIHOU :-)
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UDÁLOSTI

V České republice jsou stovky památníků i pomníků z kamene 
i kovu. V dobách dřívěj�ích byly budovány, stavěny na trvalou 
připomínku významných událostí i osobnosti, které pozname-
naly chod dějin na�eho státu. Byly a jsou symbolem patrio-
tizmu, vlastenectví i kultury na�ich lidí, z generací dřívěj�ích 
a� po tu současnou. 
�el, ne ka�dý z těchto monumentů zbudovaných v dobách 
dřívěj�ích se �do�ívá ve zdraví� dne�ka. Příčinou mů�e být 
i lhostejnost dne�ní společnosti ke stavu těchto památek. 
Jedním z příkladů, ale s dobrým koncem, je příběh památníku 
�Obětem v boji� 1914 � 1918 a pomníku zemřelým, které jsou 
ve Staré Pace v parku u autobusové zastávky před zdej�í �ko-
lou. Popud k jeho postavení dal Josef Mládek, válečný invalida 
(ve válce při�el o nohu), který se po válce � jako jeden z mála 
zdej�ích naverbovaných občanů - vrátil domů. Na boji�tích 
v Evropě jich zahynulo 57 jen z této malé obce Staré Paky. 
K uctění jejich památky nechal vybudovat pomník, kdy peníze 
sehnal z veřejné sbírky od místních občanů. Památník tvoří 
navý�ený základ se třemi pískovcovými stupni, kdy na v�ech 
čtyřech stupních jsou sloupky se zavě�enými ozdobnými řetězy. 
Uprostřed se zdvíhá skála, balvany zdobená, z jednoho kusu 
sekaná. Po levé straně je lipový kmen stromu, jeho� olistěná 
větev vytváří v horní části klenbu se jmény zemřelých. Na vr-
cholu podstavce stojí v nad�ivotní velikosti postava �eny, která 
má na levé ruce dítě a pravou rukou si stíní oči při pohledu 
do dálky, zdali se jí nevrací mu�. Dílo J. Víta z Konecchlumí, 
působivý monument budí právem pozornost místních i těch, 
kteří touto malebnou obcí projí�dějí. 
Proto�e se v�ak o pomník nikdo oÞ ciálně nestaral, zub času za-
pracoval. A tak jsem se záchrany této památky ujala v 90. letech 
sama. V Hořicích jsem získala sochaře, domluvila s ním rozsah 
opravy a rovně� zajisti la s podporou Obecního úřadu potřebné 
Þ nance prostřednictvím sbírky u místních občanů. Dílo se poda-
řilo. Sochař v�ak zdůraznil nutnost jejich pravidelné údr�by co 
tři roky. Bohu�el v�ak � a� do roku 2011 se nic nedělo! A podle 
toho vypadal i jejich stav. Jak tedy tuto situaci nápravy ře�it? 
Nedalo se jinak, ne� ustavením občanského sdru�ení �Stářím 
�ivot nekončí�, kdy pod jeho jménem jsem jednala se střední 
průmyslovou �kolou kamenickou a sochařskou v Hořicích. Na-
bídka byla přijata a práce studentů v rámci praxe započaly pod 
odborným dohledem pedagogů téměř neprodleně. Problémem 
byly v�ak Þ nance. A poměrně dost, �díky� zchátralému stavu 

Poděkování - I památníky, pomníky mají svůj �ivot a zasluhují nále�itou péči

památníku i pomníku. I to se v�ak podařilo úspě�ně vyře�it zá-
sluhou pochopení i přístupu vedení krajského úřadu v Hradci 
králové, jmenovitě náměstka Josefa Táborského a hejtmana Lu-
bomíra France. Jim patří velký dík za záchranu těchto památek, 
které jsou významnou vizitkou na�í obce Staré Paky. Dodávám, 
�e u� pří�tí  rok si budeme připomínat u tohoto památníku 90. 
výročí jeho instalace /8.7.1923/. I proto si myslím, �e by bylo 
�ádoucí provést u těchto památek ka�dé tři roky odborněj�í 
údr�bu, pro jejich zachování budoucím generacím.

Marie Bryknarová

Dne 10. 5. 2012 byl uspořádán tajný výlet pro důchodce Novopacka 
a přilehlých obcí. Odjezd jako v�dy v 8.00 hodin s tí m, �e nikdo 
neví, kam se jede. Je zábavné sledovat v autobuse názory, návrhy 
jednotlivých členů při ka�dém odbočení, dohady o cíli cesty. Přesně 
dle programu jsme dorazili k první zastávce � hospitál Kuks. Zde 

jsme strávili více jak dvě hodiny poutavého výkladu o celé historii 
Kuksu. Poděkování patří v�em průvodcům, kteří se nám věnovali 
nad rámec svých povinností . Ve 12.30 hod. následoval oběd v nově 
otevřeném hosti nci U Zlatého slunce � Kuks, kde dle historie �jedl 
a pil� Franz Anthon von Sporck.

Svaz důchodců

Místní knihovna Stará Paka
Revoluční 22, 507 91 Stará Paka
tel. 493 620 618
email: knihovna@starapaka.cz
knihovnice:
Hana Hylmarová
zřizovatel:
Obec Stará Paka, Revoluční 180, 507 91 Stará Paka

Knihovna - Kontakt Knihovna - Slu�by
� prezenční a absenční výpůjčky kni�ního fondu
� meziknihovní výpůjční slu�ba
� bibliograÞ cko - informační slu�ba
� rezervace po�adovaných dokumentů
� přístup na internet
� besedy, výstavy a dal�í akce pro veřejnost
Internet: Pro veřejnost slou�í 2 počítače a barevná ti skárna
 ti sk: 1 stránka / 5 Kč
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Po dobrém obědě a zmrzlině následoval dal�í přesun na Braunův 
betlém. Zde do�lo k velikému zklamání, v jakém stavu se tato pa-
mátka nachází � neudr�ovaná, částečně poničená.
Domů nikdo nespěchal, počasí nám přálo, tak bylo rozhodnuto 
pokračovat na Zvičinu. Řidič pan Grundmann zvolil turisti ckou trasu 
z opačné strany, přímo k televizní vě�i. Zá�itek pro v�echny dů-
chodce byl k nezapomenutí  (krásná příroda, opravené chaloupky, 
cesta jen pro osobní auta). Po zdárném dojetí  na Zvičinu jsme se 
pokochali pohledem na v�echny strany. Bohu�el byl zavřen kiosek, 
a tak zachránil situaci opět pan Grundmann a uvařil nám kafí čko. Po 
chvilce posezení jsme nastoupili cestu domů � dle ohlasu dopadl 
výlet ke v�eobecné spokojenosti . B. Hamáček

Pozor na internetové obchody � Preventi vní článek

Na lákavé ceny mobilních telefonů a fotoaparátů, které na 
začátku ledna leto�ního roku nabízel pětadvaceti letý mu� z Ji-
čínska na jednom z internetových portálů, se nechalo nachytat 
několik zákazníků.
Jednou z podmínek obchodu bylo zaslání platby za vybrané zbo�í 
předem. To také zájemci učinili, ale mnozí z nich se vysněného 
telefonu či fotoaparátu nedočkali. Mu� je toti � v době prodeje 

neměl a a� po zaslání peněz začal zbo�í shánět. V některých pří-
padech se mu to podařilo. Dvanáct zákazníků, kteří mu na účet 
zaslali bezmála 50 ti síc korun, se v�ak svého zbo�í ani vrácení 
peněz nedočkalo. 

Případ �etří jičín�tí  kriminalisté, kteří mu�e v těchto dnech obvinili 
z přečinu podvodu, za co� mu hrozí a� dva roky vězení.

Opilec skončil na záchytce

V úterý 29. května ráno se povaloval ve Staré Pace v Revoluční 
ulici silně opilý mu�, který sprostě urá�el kolemjdoucí. 
Hlídka na místě zjisti la, �e se jedná o sedmačtyřiceti letého mu�e 
z nedaleké obce, který často konzumuje alkoholické nápoje.
Policisté ho vyzvali k provedení dechové zkou�ky, kterou v�ak 
nebyl schopen kvůli své opilosti  zvládnout. Nadávat lidem mu 
ale �lo. Dechovou zkou�ku nakonec absolvoval a� v proti alkohol-
ní záchytné stanici v Hradci Králové, kam ho policisté převezli. 
K naměřené hodnotě přes 2,4 promile alkoholu snad ani není co 
dodávat.  Po vystřízlivění ho je�tě čeká vyrovnání účtu za pobyt 
v proti alkoholní záchytné stanici ve vý�i 2 ti síce korun a pokuta 
za přestupek proti  veřejnému pořádku.

Rozsvícený kostel

Na nezvykle rozsvícený kostel ve Staré Pace upozornil v neděli 
3. června v pozdních nočních hodinách na lince 158 jeden z místních 
občanů. Hlídka, která vyjela na místo, kostel zkontrolovala a přitom 
zjisti la, �e zřejmě  někdo zapomněl po m�i zhasnout světla.

Opilec

V pátek 8. června  se v pozdních nočních hodinách povaloval ve 
Staré Pace za mostem na louce silně opilý mu�. Hlídka na místě 
zjisti la, �e se jedná o místního bezdomovce, o kterého se nakonec 
postarali jeho kamarádi. 

Za obchodování s marihuanou mu hrozí a� 10 let vězení

Nenápadný podkrovní byt na jičínském předměstí  nav�tí vili 
v pondělí 18. června dopoledne kriminalisté.
Ne�lo v�ak o zdvořilostní náv�těvu, ale o domovní prohlídku, při 
které policisté hledali drogy. Nakonec u dvaceti letého nájemní-
ka na�li a zajisti li 164 gramů su�eného konopí, semena rostlin, 
20 ti síc korun, plastové sáčky, digitální váhu a dal�í věci důle�ité 
pro trestní řízení. Kromě toho, �e si sám několikrát do týdne ma-
rihuanu dopřával, tak s ní také ve velkém obchodoval. Zásoboval 
jí své známé a kamarády a zkrátka nepři�li ani náhodní zájemci, 
kteří měli dostatek peněz. Mladík byl toti � �zásadový� a na dluh 
či proti hodnotou �trávu� nedával.
Od ledna leto�ního roku do současné doby nejméně v 277 přípa-
dech prodal, rozdal nebo přechovával pro jiné téměř 1500 gramů 
marihuany tzv. skunku v hodnotě 280 ti síc korun. Jedním z nej-
méně 15 odběratelů byl i sedmnácti letý mladík, který patřil 
k nejčastěj�ím zákazníkům. V neuvěřitelných 100 případech od 
něj dostal celkem 30 gramů marihuany v hodnotě 6 ti síc korun. 
Nutno zdůraznit, �e kriminalisté na případu stále je�tě pracují, 
a tak není vyloučeno, �e se řady zákazníků roz�íří o dal�í osoby, 
které drogu odebíraly.    
Zatí m musel zdatný �obchodník� vyměnit svůj byt za celu ve 
vazební věznici v Hradci Králové, kam ho poslal soudce Okres-

ního soudu v Jičíně. Zde zůstane a� do vynesení rozsudku, který 
pro něj určitě nebude příznivý. V březnu leto�ního roku u� toti � 
byl za distribuci drog podmínečně odsouzen, a tak musí počítat 
s přísněj�ím trestem. Za zvlá�ť záva�ný zločin nedovolené výroby 
a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s je-
dy a za přečin ohro�ování výchovy dítěte mu hrozí trest odnětí  
svobody a� na 10 let.
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Letní měsíce jsou  nejrizikověj�ím obdobím roku. Velká část 
občanů v tomto čase tráví dovolenou v tuzemsku či v zahraničí 
a jejich obydlí bývají často nezabezpečená a bez dohledu.
Ka�dý z nás mů�e bezpečnost obydlí ovlivnit tím, �e bude 
dodr�ovat základní jednoduchá a levná organizační opatření. 
Navíc by měl ka�dý korigovat své jednání a návyky. Řiďte se 
následujícími doporučeními:
Odcházíte-li z va�í domácnosti , třeba jen na krátkou dobu, v�dy 
zavírejte v�echna okna a uzamykejte v�echny dveře. Neschová-
vejte nikdy klíče pod roho�ku ani do květi náče.
Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dveřích uvádějte va�e 
příjmení bez ti tulů a nejraději v mno�ném čísle. 
Neupozorňujte zbytečně na va�i nepřítomnost.
O svém odjezdu informujte pouze neju��í okruh lidí, kterým 
věříte. Po�ádejte někoho, komu důvěřujete, aby v době va�í 
nepřítomnosti  dohlédl na obydlí � větral, zaléval květi ny, sekal 
trávník, pravidelně vybíral schránku na dopisy apod.
Nikdy nenechávejte na dveřích vzkazy, které mohou prozradit 
va�i nepřítomnost. Dobu své nepřítomnosti  neuvádějte ani ve 
sdělení na va�em telefonním záznamníku.
Vhodné je si v bytě instalovat elektronické zařízení, které umo�-
ňuje v nepravidelných časech zapínat světla, televizi atd. a tak 
udr�ovat zdání, �e byt je obydlen.
Nezapomínejte na dobré osvětlení před objektem. Díky lep�í 
viditelnosti  mohou tak i va�i sousedé snáze kontrolovat, zda je 
v�e v pořádku.
Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly značnou část ob-
jektu. Keře vhodně prostřihávejte, abyste zlodějům neusnadnili 
případné vloupání tí m, �e jim poskytnete mo�nost pracovat ve 
skrytu.
Nechlubte se před cizími lidmi tí m, co máte doma cenného. 
Drahé cennosti  ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete pře-
chovávat cennosti  doma, nenechávejte je na jednom místě 
� ulo�te je na různých tě�ko předvídatelných místech v bytě, 
nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu bylo 
co nejméně vidět. V odpadcích nenechávejte obaly od nových 
výrobků a spotřebičů
Poznamenejte si sériová čísla a zvlá�tní označení svých cenných 
předmětů, elektronických výrobků apod. Sepi�te seznam těchto 
předmětů a pečlivě ho uschovejte. Cennosti  si vyfotografujte. 
Tato opatření usnadní nalezení a identi Þ kaci předmětů v přípa-
dě odcizení a ulehčí tak práci poji�ťovně a policii
Udr�ovaná zahrada s posekaným trávníkem vytváří dojem, �e 
je v domě někdo stále přítomen. Na zahradě nenechávejte vol-
ně le�et nářadí, sekačku nebo �ebřík. Mohou vám být snadno 
odcizeny, přístupný �ebřík dokonce mů�e případnému zloději 
umo�nit snaz�í vniknutí  do va�eho objektu. Ukládejte a uzamy-
kejte tyto předměty v uzavřených prostorách.
Udr�ujte dobré vztahy se sousedy, se kterými si pak vzájemně 
mů�ete poskytovat slu�by zvy�ující bezpečnost va�eho obydlí. 
V�ímejte si podezřelých osob v blízkosti  obydlí.
Do svého bytu vpusťte jen osoby známé a důvěryhodné. Mějte 
se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabí-
zejí v�elijaké slu�by, prodej různého zbo�í či mo�nosti  slu�ného 
zisku. Mohou to být ti paři. 

Co dělat, je-li byt, rodinný dům přesto vykraden?
Pokuste se i v takové nepříjemné situaci zachovat klid, nevstu-
povat bezhlavě do objektu. Mo�ná je tam je�tě zloděj, který by 
mohl ve stresu pou�ít i zbraň. Ihned vloupání ohlaste na Policii 
ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích � tí m 
poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii a poji�ťovnu. 
Do protokolu uveďte ka�dou maličkost, mů�e být důle�itá pro 
vypátrání zloděje a věcí.
Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření, musí co nej-
dříve navázat va�e rozhodnutí  o zabezpečení obydlí.

1. Dávejte přednost zabezpečovací Þ rmě, která se proká�e pat-
řičnými oprávněními, má dobré reference, provádí komplexní 
slu�by, Þ rmě, která je členem například Asociace technických 
bezpečnostních slu�eb Grémium Alarm.

2. Vy�ádejte si více nabídek od různých Þ rem (solidní Þ rmy je na-
bízejí bezplatně), nechte si vysvětlit v�e, co je vám nejasné.

3. Po�adujte certi Þ kovanou zabezpečovací techniku, nezapo-
mínejte porovnat záruční a servisní podmínky jednotlivých 
Þ rem.

4.  Zajímejte se o vazbu zvolené certi Þ kované techniky na po-
jistné podmínky poji�ťoven.

5. Nav�ti vte nejbli��í poradenskou místnost Policie České re-
publiky, kde konzultujte problémy s odborníky.

6. Postupujte podle programu Ministerstva vnitra a Policie 
České republiky Bezpečná lokalita.

JUDr. Tomá� Koníček,
odbor prevence kriminality MV, sekropk@mvcr.cz

Vá�ení a milí zákazníci,Vá�ení a milí zákazníci,  
děkuji vám za přízeň a společně strávené chvíle
v krámku Harmonie.

Od 1. července 2012 vám nabízím masérské slu�-
by jen u vás doma (přivezu v�e, co je k příjemné 
a účinné masá�i potřeba).
Cena: 400 Kč za hodinu, při objednání více klientů na 
jednom místě sleva 50 Kč za ka�dou dal�í masá�.

Objednat se mů�ete na mém dosavadním tel. 
čísle 728 826 475.

Na stejném tel. čísle je mo�né domluvit zakoupení 
čisté přírodní kosmeti ky Weleda, vlněného prádla 
značky Engel a knih nakladatelství Fabula.

Přeji vám krásné dny.

Eva Kloučková

Jak předejít vykradení

V sobotu 30. června večer vyjela policejní hlídka do Ústí u Sta-
ré Paky, kde se měla v příkopu povalovat opilá �ena. Policis-

Zakopnutí té �enu probudili a následně se od ní dozvěděli, �e �ádnou 
pomoc nepotřebuje. Pouze prý při cestě domů z restaurace 
zakopla a spadla do příkopu. Následně se zvedla a pokračovala 
v cestě k domovu.


