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Zastupitelstvo obce schvaluje

1) Program 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce, rozší-
řený v bodě 6) Smlouvy:
h)  Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a Obcí 

Stará Paka ve výši 40 000,- Kč.
i) Podání žádosti  o dotaci poskytovanou z programu Obnova

obecního a krajského majetku po živelných pohromách
v roce 2013 na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci
obnova po povodni - most v Ústí  u Staré Paky.

2) Ověřovatele zápisu z 18. veřejného zasedání pana Štefana Válka.
3) Návrhovou komisi ve složení paní Mgr. Ivona Hykyšová a paní 

Hana Hylmarová.
4) Prodej pozemku p.č. 82/1 o výměře 121 m2 v k. ú. Karlov

u Roškopova, zahrada, manželům Marti ně Takáč Kopecké a
Milanovi Takáč za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

5) Prodej pozemku p.č. 110/3 o výměře 1457 m2 v k.ú. Karlov
u Roškopova, trvalý travní porost, manželům Lucii a Karlovi
Leichterovým, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2014

6) Prodej pozemku stav. č. 37 o výměře 3 m2 v k.ú. Krsmol, panu 
Ing. Petru Strnadovi za tržní hodnotu 600,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

7) Prodej části  pozemku cca 200 m2 z celkové výměry 4 285 m2

p.č. 907/1 v k. ú. Stará Paka, trvalý travní porost, manželům
Janě a Pavlovi Kubalíkovým, za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2014

8) Prodej části  pozemku cca 350 m2 z celkové výměry 4 285 m2

p.č. 907/1 v k.ú. Stará Paka, trvalý travní porost a pozemek
p.č. 906/8 o výměře 48 m2 v k.ú. Stará Paka, trvalý travní
porost, oba panu Slavomíru Půlpánovi za odhadní cenu.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 3. 2014

9) Pronájem pozemku p.č. 459/4 v části  20 m2 z celkové výmě-
ry 411 m2 v k.ú. Stará Paka, zahrada, paní Marii Vojtekové 
za 500,-Kč za běžný rok.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

10)  Smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Stará Paka
o poskytnutí  účelové neinvesti ční fi nanční podpory (dotace) 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na výdaje JSDH ve výši
3 650,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

11)  Smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a Obcí Stará Paka
o poskytnutí  účelové neinvesti ční fi nanční podpory (dotace) 
z rozpočtu Královéhradeckého kraje na pokrytí  mimořádných
fi nančních prostředků pro JSDH ve výši 103 623,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

12) Smlouvu o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 1010/65 
v k.ú. Stará Paka - přípojka nízkého napětí , mezi Obcí Stará Paka 
a ČEZ Distribuce a.s. za jednorázovou náhradu 1 000,- Kč s DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

13)  Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Radkou Pospíši-
lovou na vypracování projektové dokumentace na akci „Re-
konstrukce mostu na křižovatce silnice II/284 v Ústí  u Staré
Paky“ za 79 000,- Kč bez DPH.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

14)  Smlouvu o sponzorském daru mezi Jaroslavem Fenyncem
a Obcí Stará Paka na vybudování zpevněné plochy a pří-
střešku na kontejnery na tříděný odpad na pozemku stavební  
č. 450/2 v k.ú. Stará Paka ve výši 70 000,- Kč.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

15) Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
a souhlasu se zřízením stavby mezi Obcí Stará Paka a RWE
GasNet, s.r.o., na pozemcích v k.ú. Stará Paka pro stavbu
plynového zařízení v lokalitě Letná, úhrada za zřízení věcného
břemene je 72,- Kč včetně DPH za každý započatý metr.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

16)  Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka a Ing. Oldřichem Mako-
vičkou na technickou pomoc při opravě povodňových  škod
- most Ústí .
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

17)  Darovací smlouvu mezi Královéhradeckým krajem a Obcí
Stará Paka ve výši 40 000,-Kč z veřejné sbírky – povodně
červen 2013.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

18)  Žádost o dotaci poskytovanou z programu Obnova obecního 
a krajského majetku po živelných pohromách v roce 2013
na Ministerstvo pro místní rozvoj na akci obnova po povodni 
- most v Ústí  u Staré Paky.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

19) Plán činnosti  Obce Stará Paka na rok 2014.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: průběžně

20)  Zastupitelstvo obce projednalo návrh rozpočtu Obce Stará
Paka na rok 2014. Schvaluje rozpočet jako schodkový v příj-
mech 18 931 900,-Kč a výdajích 23 931 900,-Kč. Rozdíl ve výši 
5 000 000,-Kč bude dofi nancován z fi n. prostředků z roku 2013.
Jako závazný ukazatel pro sledování plnění rozpočtu stano-
vuje zastupitelstvo dodržení objemu paragrafů. Změny mezi 
jednotlivými položkami uvnitř paragrafů, při jejich nepřekro-
čení, jsou v kompetenci hlavní účetní jako správce rozpočtu.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: od 1. 1. 2014

21) Rozpočtové opatření č. 5 pro rok 2013.
Zodpovídá: hl. účetní Termín: 31. 12. 2013

22) Obecně závaznou vyhlášku Obce Stará Paka č.1/2013 o
stanovení míst a času, ve kterých mohou být provozovány
loterie apodobné hry na území obce.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: od 1. 1. 2014

23) Směrnice Obce Stará Paka pro rok 2014.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: od 1. 1. 2014

24) Přidělení obecního bytu č. 2 v čp. 183, ul. Revoluční, Stará
Paka a nájemní smlouvu pro pana Petera Selveka.
Zodpovídá: starosta Termín: 31. 12. 2013

25) Výpověď smlouvy o pronájmu obecního majetku – kulturní
dům Ústí  pro SDH Ústí .
Zodpovídá:starosta Termín: 31. 12. 2013

26)  Smlouva o pronájmu obecního majetku – kulturní dům Ústí  
pro TJ Sokol Ústí .
Zodpovídá:starosta Termín: od 1. 4. 2014

27)  Odpisový plán dlouhodobého majetku Obce Stará Paka pro
rok 2014.
Zodpovídá: účetní Termín: průběžně

28)  Odpisový plán dlouhodobého majetku Mateřské školy Stará 
Paka pro rok 2014.
Zodpovídá: ředitelka MŠ Termín: průběžně

29)  Odpisový plán dlouhodobého majetku Masarykovy základní 
školy Stará Paka pro rok 2014.
Zodpovídá: ředitel ZŠ Termín: průběžně

30) Změnu ve složení dílčí inventarizační komise na Brdě – Jiří
Mühl, Otakar Fendrych ml.
Zodpovídá: mzdová účetní Termín: 31. 12. 2013

18. veřejné zasedání zastupitelstva Obce Stará Paka, konané dne 12. 12. 2013 v zasedací síni ve Staré Pace.

USNESENÍ ZE 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

31)  Návrh rozpočtu Lázeňského mikroregionu na rok 2014.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: od 1. 1. 2014

32)  Návrh rozpočtu DSO Novopacko na rok 2014.
Zodpovídá: zastupitelstvo obce Termín: od 1. 1. 2014

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na vědomí:

1)  Kontrolu usnesení ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva 
Obce Stará Paka.

2)  Zprávu o činnosti  Obce Stará Paka za rok 2013.
3)  Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 30. 11. 2013.
4)  Výroční zprávu o činnosti  Masarykovy základní školy Stará 

Paka za školní rok 2012-2013.
5)  Zápis z jednání kontrolního výboru.
6)  Informace o pracích na Československém hřbitově ve Staré Pace.
7)  Informaci o uzavření darovacích smluv mezi Královéhradec-

kým krajem a fyzickými osobami. Jedná se o převod fi nanč-
ních prostředků - rozdělení dobrovolné sbírky na povodně.

8)  Informaci o opravě sochy sv. Jana Nepomuckého v Roškopově  
- žádost o závazné stanovisko.

9)  Informace o odvodnění části  Roškopov.
10)  Informaci o poškození cesty ve Staré Pace.
11)  Dotaz p. L. Frýby na možnou vánoční výzdobu před Masary-

kovou základní školou ve Staré Pace.
12)  Připomínku p Mgr. Antoše na  blokaci místních komunikací 

os. automobily při zimní údržbě.
13)  Připomínku p. Potštejnského na devastaci cesty u hřbitova 

v Ústí  při těžbě dřeva.
14)  Připomínku p. Potštejnského na špatný stav stromů při 

hl. silnici v Ústí  a nebezpečí pádu větví a stromů.
15)  Poděkování p. B. Hamáčka zastupitelstvu obce Stará Paka 

a knihovnici paní Haně Hylmarové za dobrou  spolupráci 
se Svazem důchodců o.s.

16)  Dotaz pí. Gardiánové na obnovení autobusových spojů 
a připomínku k nutnosti  zabezpečení studny pod Mateřskou 
školou ve Staré Pace.

17)  Poděkování p. K. Raila starostce a místostarostovi obce 
za vstřícnost při zásahu hasičů při letošních povodních v obci 
Stará Paka.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy ZO Stará Paka.

Zpráva o činnosti  obce Stará Paka za rok 2013.

Zastupitelstvo obce si odsouhlasilo Plán činnosti  obce Stará 
Paka pro rok 2013 a ten byl hlavním podkladem pro náplň práce 
zastupitelstva a vedení obce pro tento rok.
 
Hlavním bodem pro rok 2013 byla akce výměna oken v Mateřské 
školce ve Staré Pace. Poptávkovým řízením byly osloveny tři fi rmy 
a nejlepší cenovou nabídku podala fi rma Window Holding ve výši  
1 250 000,-Kč. Díky takto příznivé nabídce mohlo být přistoupeno 
k poptávkovému řízení na výměnu oken na obecním úřadě. Také 
byly osloveny tři fi rmy a zde podala nejpříznivější nabídku fi rma 
PFT z Jičína. Tady byla okna vyměněna za 584 000,-Kč. Obě budovy 
tak dostaly nový vzhled, ale především byly tyto akce provedeny 
proto, že okna jak ve školce, tak i na obecním úřadě byla zastaralá 
a docházelo zde k velkým únikům energií a v některých částech 
budov zde docházelo k zatékaní. Tyto akce byly plánovány již 
v minulém roce na rok 2013. Co však plánováno nebylo, byla 
povodeň, která posti hla území Staré Paky ve dnech v prvním 
červnovém víkendu a následně v podobě bleskové povodně 
další víkend. Na území Staré Paky bylo zatopeno 19, Roškopo-
vě 15 a v Ústí  7 objektů. Po celkovém sečtení škod pracovníky 
Královéhradeckého kraje se škoda vyšplhala k částce 12 mil. Kč 
na veškerém majetku v katastru naší obce. Okamžitě bylo třeba 
započít s opravami přístupových komunikací a propustků. Částka 
na těchto opravách se vyšplhala do výše téměř 600 000,-Kč. Díky 
dotaci od Královéhradeckého kraje částkou kolem 520 000,-Kč 
tak obec doplati la ze svého rozpočtu na povodně něco kolem 
80 000,-Kč.
Dalším splněným bodem v návrhu na plán činnosti  obce v roce 
2013 bylo zbezprašnění komunikace k Lomu, část komunikace v 
Roškopově a oprava chodníku v ulici Sokolská a oprava mostku 
u Viků, který byl v havarijním stavu.
Všechny tyto akce provedla fi rma Nadoz. Komunikace k Lomu 
– 903 000,-Kč, Roškopov 210 000,-Kč, chodník 230 500,-Kč a 
mostek 95 000,-Kč. 
Původně zamýšlená úprava Československého hřbitova byla 
rozšířena i na pravou stranu, takže je v současné době upraven 
celý. Celková úprava činí 200 000,-Kč. Na tuto akci bylo pokryto 
73 000,-Kč z dotace Lázeňského mikroregionu a 39 000,-Kč 

z prodeje dřevní hmoty, která byla na tomto území vykácena 
a ve spolupráci s lesním hospodářem prodána. Na katolickém 
hřbitově se podařilo s pomocí Dobrovolného svazku obcí No-
vopacko opravit sochu P. Marie. Z obecního rozpočtu plynula 
částka 18 314,- a příspěvek DSO 58 802,-Kč. Náklad na opravu 
sochy činil 87 000,-Kč. 
V průběhu letošního roku se uvolnil v č. p. 183 jeden byt. Tento 
byl rekonstruován místní fi rmou pana Pánka s cenovou nabídkou 
135 000,-Kč a může být předán novému nájemníkovi k užívání. 
PD na dostavbu kanalizace Letná a Pod Hřebčínem byla dokon-
čena a v současné době je podána žádost na územní řízení a 
koncem roku bude vyhlášeno výběrové řízení na tyto dvě akce, 
které budou prioritou pro náplň plánu činnosti  obce na rok 2014.
Další bod plánu činnosti  – údržba obce + veřejná zeleň byl plněn 
dle potřeb obce a občanů v průběhu celého roku. Pro bezproblé-
movou údržbu obce byla začátkem roku zakoupena do majetku 
obce nová multi kára a v červnu pak přídavné sekací zařízení. 
Do údržby obce patří též i drobné opravy účelových komunikací 
Na horách a na Jívě, oprava komunikace v Ústí , nařízená Inspekcí 
Českých drah v důsledku povodní a následně zaplavení železniční 
tratě v tomto úseku.  
O veřejné osvětlení v obci se stará pan Dubec. Proto, aby naše 
obec včetně místních částí  mohla být osvětlena, byla vynaložena 
částka více než 500 000,-Kč. Při kalamitní situaci v červnu byla 
poničena část veřejného osvětlení v Roškopově v úseku asi 380 
m. Částku 55 000,-Kč jsme uplatnili u pojišťovny.
Na odpadové hospodářství je v rozpočtu rezervována částka 
1 500 000,-Kč. V letošním roce se také rozšířil stávající systém 
třídění odpadu (kontejnerová stanoviště) v rámci tzv. pytlového 
sběru tříděných komodit. Toto rozšíření umožní domácnostem 
lépe třídit vybrané komodity, a to ostatní plasty, nápojové kartony 
(tetrapack) a kovový odpad do barevných pytlů.
Bodem, který není plánován v činnosti  obce, ale je s ním vždy 
při tvorbě rozpočtu počítáno, je poskytování péče pro naše 
seniory. Zde bych chtěla připomenout, že v současné době fun-
guje na území naší obce, to znamená i v jejích místních částech, 
dovážka obědů a pečovatelská služba, kterou v současné době 
využívá 20 občanů. Na tuto činnost je každoročně v rozpočtu 
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rezervovaná částka kolem 150 000,-Kč. Na základě smlouvy mezi 
městem Nová Paka a naší obcí o spoluúčasti  při fi nancování soc. 
služeb přispíváme také na pobyt 5 seniorů umístěných v Ústavu 
soc. služeb v Nové Pace každoročně částkou 13 ti síc na osobu.

Naše celá obec žije také kulturním životem. Vždy s příchodem nového 
roku spolky, které působí na území obce, tj. SDH, Sokol, fotbalisté a 
sportovci, pořádají pro své příznivce plesy. Tak tomu bylo i v období 
od ledna do března, kdy tyto organizace a spolky uspořádaly několik 
plesů. V průběhu celého roku jsou pořádány různé sportovní akce a 
akce pro děti . Pro sportovní vyžití  mohou příznivci sportu používat 
areál sokolského hřiště. Další kulturní činnosti  jsou pořádány v naší 
knihovně pod vedením paní Hany Hylmarové. Zde probíhají v prů-
běhu celého roku různé besedy, semináře a poučné přednášky. 
Zpravidla 2x ročně pořádá obecní úřad v zasedací místnosti  vítání 
občánků a koncem roku pak setkání se seniory. Tento rok si tři páry 
přály být oddány právě v této zasedací místnosti .

Každoročně podporuje obec grantovým programem organizace 
a spolky, které působí na území obce. Ani letos tomu nebylo ji-
nak a z rozpočtu uvolnila částku 273 500,-Kč. Obec také přispívá 
na každou akci, konanou těmito organizacemi a spolky částkou 
1 000,-Kč.

Obec Stará Paka má zřízeny 2 příspěvkové organizace, a sice MŠ 
a ZŠ. Zde přispěla na jejich chod částkou MŠ 1 625 200,-Kč a ZŠ 
2 200 000,-Kč.

Součástí  obecního úřadu je přenesená působnost výkonu státní 
správy na stavebním úřadě a na úseku evidence obyvatel. Zde 
bych chtěla zmínit neustále narůstající administrati vu, se kterou 
se musí naší úředníci vypořádávat.

Součástí  přenesené působnosti  je i organizace voleb. Letos pro-
běhly ve dnech 11. 1. - 12. 1. 2013 historicky první dvoukolové 
volby Presidenta české republiky a 25. 10. - 26. 10. 2013 předčas-
né volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky.

Zastupitelstvo obce se sešlo na 5 veřejných zasedáních a 6 pra-
covních poradách, aby řešilo všechny záležitosti  nutné k realizaci 
plánu činnosti  ke spokojenosti  občanů. Starosta a místostarosta 
plnili úkoly zadané zastupitelstvem, vyplývající ze zákona o obcích 
ve vztahu k obci, příspěvkovým organizacím (MŠ, ZŠ), nadřízeným 
orgánům (KÚ) a společenským organizacím (SDH, TJ apod.).

Oba výbory zřízené zastupitelstvem, tj. výbor fi nanční a kontrolní 
a komise sociálně-kulturní a sportovní, se scházely dle jejich plánů 
činností  a vzniklých potřeb. Administrati vu-tj. evidenci obyvatel,  
ze psů, evidenci hrobů, mzdové účetnictví, fakturace, evidence 
obecního majetku, fi n. vztahy k příspěvkovým organizacím apod. 
zajišťují pí. Kluzová, Cimbálová a Bilová. Všichni úředníci se každý 
rok zúčastňují různých školení, které se týkají jejich pracovní nápl-
ně a tí m zkvalitňují služby pro naše občany. Patří jim poděkování 
za bezchybný přezkum hospodaření a závěrečný účet  obce za rok 
2013 a perfektní reprezentování našeho obecního úřadu.
 
Všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na bezproblémo-
vém chodu obce a obecního, úřadu touto cestou děkuji. Zvláště 
pak hasičům a všem ostatním, kteří se v letošním roce podíleli 
na zachraňování lidských životů a majetku při povodních, které 
naši obec posti hly v červnových dnech.

Věra Hlostová - starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané,
jistě jste si povšimli krásně opraveného domu č. p. 14 
v Revoluční ulici.
Tento dům byl opraven jeho majitelem panem Fenyncem. Nejen 
vnějšek vypadá krásně, ale útulný interiér v podobě malé kavár-
ničky a cukrárny zve návštěvníky k příjemnému posezení. Dále 
zde Fenyncovi vybudovali pro potřeby našich občanů kadeřnictví 
a kosmeti ku. Aby mohl být tento objekt dál vylepšován, požádal 
pan Fenynec Obec Starou Paku o přemístění kontejnerů na odpad. 
Obec mu vyšla vstříc a on za to vybudoval stání pro kontejnery 
zdarma na místě, kde se původně odkládaly odpady. Celá akce 
byla vyčíslena částkou cca 70 000,-Kč a na základě darovací 
smlouvy byla převedena do majetku Obce Stará Paka.
Děkuji touto cestou manželům Fenyncovým za dar, který předali 
Obci Stará Paka. 

Věra Hlostová - starosta obce

Tříkrálová sbírka.
V přenosných sbírkových pokladničkách sbírkové akce „Tříkrálo-
vá sbírka“ se ocitlo z celého našeho katastru Staré Paky celkem 
24 405,-Kč.
Asi třeti na celkové sbírky je určena na humanitární pomoc, kterou 
zajišťuje Charita Česká republika v případě živelných pohrom a 
válečných konfl iktů po celém světě.  Zbytek  pomůže fi nancovat 
činnost Oblastní charity Jičín, o jejíž projektech se můžete dozvě-
dět na www.jicin.charita.cz.
Ovšem smysl sbírky není pouze ve vybírání peněz. Smyslem 
sbírky je také něco, co nám začíná hodně chybět. Je to o osob-
ním kontaktu. Je to o tom, že k Vám přijdou lidé a popřejí Vám 
hezký Nový rok. „…štěstí, zdraví vinšujem Vám…“ se zpívá v 
tříkrálové koledě.  A věřte, že když to koledníci zpívají, myslí 
to doopravdy.

Věra Hlostová, starosta

Třídění odpadů do barevných pytlů za rok 2013
Kalendářní rok 2013 je minulostí  a nastává čas, kdy můžeme re-
kapitulovat a vyhodnoti t roční třídění odpadů do barevných pytlů 
našimi domácnostmi. Jen pro upozornění, v roce 2012 se sytém 
„rozjížděl“ od půlky roku, takže data, která vzešla z roku 2013, bude 
teprve možné použít pro srovnání s lety budoucími.
Jak jistě víte, tuto doplňkovou službu jsme zavedli jako dobrovol-
nou, a to s minimálními náklady na pořízení sběrných stanovišť 
(plotových ohrádek), veřejnou propagaci systému pomocí ti sku a 
letáků a výdaji za měsíční obsluhu, kterou zajišťujeme svépomocí 
obecními dělníky.
V průběhu roku 2013 bylo svezeno do sběrného dvora v Nové 
Pace celkem 2010 kusů barevných pytlů. Z toho 1472 ks žlu-

tých pytlů bylo naplněno ostatními plasty o celkové hmotnosti  
4,38 tuny, 396 ks oranžových pytlů nápojovými kartony (0,76 t) 
a 142 ks šedivých pytlů kovovými obaly (0,54 t). Jde o velmi hez-
ká čísla a věříme, že budou ještě stoupat. To samozřejmě závisí 
na tom, zdali se zvýší počet třídících domácností .
Nyní výše uvedená data ještě rozšíříme a podíváme se na ně z 
trochu jiného úhlu pohledu. 
Lze jednoduše spočítat, jaký objem vytříděného odpadu jsme 
obsloužili. Při průměrném objemu 1 pytle - 50 litrů, jsme v obci 
vytřídili tí mto způsobem neskutečných 100 500 litrů (100,5 m3) 
odpadu. Tento objem odpadu již nekončí ve svozových nádobách 
(popelnicích) a svozových pytlích, které jsou vyváženy smluvní 
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fi rmou SKS s.r.o. na skládku do Košťálova, ale je druhotně zpra-
cován. Naskýtá se zde otázka: „Nejsou u některých nemovitostí  
s domácnostmi, kde se pocti vě třídí, nádoby o zbytečně velkém 
objemu?“ Výše uvedený objem by mohl ve spojitosti  se zmenše-
ním objemu svozových nádob přinést roční úsporu kolem 50 ti síc 
korun!!!  Jde o významnou částku, nicméně dosáhnout snížení 
objemů svozových nádob u nemovitostí  bude znamenat dlouho-
dobé úsilí. Občané domácností , kteří ke svozu odpadů používají 
modrobílé pytle s logem „Marius Pedersen“ a ještě k tomu třídí 
odpad do barevných pytlů, nám tuto skutečnost stále častěji 
potvrzují. Zbývá jim toti ž 1/3 až 1/2 modrobílých pytlů s logem, 

které obdrželi na rok 2013!!! Letos si jich tak nemusí brát stano-
vené množství, což by mohla být další úspora, jejíž výše se zjistí  
až v roce 2015. Dalším úsporným ukazatelem je, že bylo vydáno 
o 750 ks odpadových pytlů s logem méně než v roce 2012, a to 
třeba i proto, že třídí i někteří chalupáři a rekreanti . Zde je roční 
úspora cca 40 ti síc Kč!!!
Hledání cesti ček ke snižování nákladů obce na odpadové hospo-
dářství bude samozřejmě pokračovat i nadále. 
Obecní úřad tí mto děkuje všem občanům za dobrovolné třídění od-
padů do barevných pytlů! A nezapomeňte, pomáháme tí m přírodě!

Josef Dlabola

Ve Staré Pace už nemusí kvůli chalupářům stěhovat kontejnery
Stará Paka navyšuje počet sběrných nádob na tříděný odpad. 
Přizpůsobuje se tak potřebám svých obyvatel a chalupářů. 
V letních měsících toti ž musela radnice do chalupářských a cha-
tařských oblastí  přemísťovat kontejnery z jiných míst a na zimu 
je stěhovat zase zpátky. 
Stará Paka je obec s přibližně dvěma ti síci obyvateli a pěti  při-
druženými obcemi. Ve všech lokalitách se již řadu let třídí odpad 
a sběrná síť je tomu přizpůsobena. Komplikace nastávaly jen 
v letních měsících v obci Brdo. „Běžně máme v Brdu po jednom 
kusu kontejnerů, v létě jsme sem ale museli stěhovat ještě jeden 
kontejner na plasty z jiné části  naší obce, protože jedna nádoba 
potřebám především chatařů a chalupářů nestačila. Teď už jsme 
tuto situaci vyřešili. Domluvili jsme se s EKO-KOMem a navýšili 
počet kontejnerů na plast o jeden kus. Bude tu už nastálo,“ vysvět-
luje místostarosta Staré Paky Josef Dlabola. Do kontejnerů obec 
sbírá vytříděné PET lahve, další plastový odpad je sbírán do pytlů. 
„Odděleně takto sbíráme i kartonové obaly a také kovový odpad,“ 
doplňuje Dlabola. Plastového odpadu obec během měsíce nasbírá 
v průměru přibližně 400 kilogramů, což je asi 160 pytlů. 
Nový žlutý kontejner na tříděný plast získala Stará Paka díky 

projektu autorizované obalové společnosti  EKO-KOM, a.s., která 
v rámci České republiky buduje systém odděleného sběru vyu-
žitelných složek komunálních a obalových odpadů. V rámci své 
činnosti  také bezplatně půjčuje obcím sběrné nádoby na tříděný 
odpad s cílem pomoci vytvořit obyvatelům měst a obcí podmín-
ky pro efekti vní a pohodlný systém třídění. „EKO-KOM obcím 
zapojeným do systému nabízí bezplatnou zápůjčku kontejnerů 
o objemu 1100 litrů na sběr papíru a plastů či sklolaminátové 
zvony o objemu 1500, případně 2100 litrů na sklo,“ upřesňuje Jiří 
Záliš, regionální manažer společnosti  EKO-KOM, a.s. a dodává: 
„V České republice je už rozmístěno více než 229 ti síc barevných 
kontejnerů na tříděný odpad a průměrná vzdálenost k nejbližšímu 
sběrnému místu tříděného odpadu už je pouze 102 metrů. Díky 
tomu má podmínky ke třídění téměř 99% obyvatel, nicméně 
akti vně tuto možnost využívají jen dvě třeti ny obyvatelstva. 
Věříme, že právě díky spolupráci s obcemi a městy dokážeme 
tento podíl ještě zvýšit.“
Více informací o projektech EKO-KOM naleznete na

www.cistykraj.cz a www.jaktridit.cz.

Vítání občánků 
Loňské druhé vítání občánků jsme naplánovali na 19. 10. 1013. Paní starostka Věra Hlostová a zástupkyně SPOZ Pavlína Gardiánová 
dětem i jejich rodičům popřály hodně zdraví, štěstí  a spokojenosti . Písničky a básničky přednesly děti  z MŠ pod vedením pí. učitelek 
Pilařové a Vytvarové. Společným přípitkem jsme malou slavnost ukončili. Fotografoval jako vždy pan Pokorný.

Noví občánci: Tereza Havelková, Barbara Pechová, Kristýna Hloucalová, Kateřina Dlabolová, Stella Tichánková, Aneta Šepsová a Jiří Tomeš.
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Okrsek č. 1 Stará Paka

Počet zapsaných voličů: 695 %
Počet vydaných obálek: 391 56,26
Počet odevzdaných obálek: 391 56,26
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 387 98,98

Okrsek č. 5 Brdo-Krsmol

Počet zapsaných voličů: 158 %
Počet vydaných obálek: 101 63,92
Počet odevzdaných obálek 101 63,92
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 101 100,00

Volba do Poslanecké sněmovny PČR - okrsek Stará Paka 25. - 26. 10. 2013.

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 80 20,67

 2. Svobodní 2 0,51

 3. Piráti  10 2,58

 4. TOP 09 38 9,81

 5. Hlavu vzhůru 1 0,25

 6. ODS 24 6,20

 9. Změna 2 0,51

 10. SsČR 3 0,77

číslo počet hlasů %

 11. KDU-ČSL 29 7,49

 13. Suverenita 3 0,77

 15. SPOZ 4 1,03

 17. Úsvit 44 11,36

 18. DSSS 4 1,03

 20. ANO 2011 93 24,03

 21. KSČM 48 12,40

 23. SZ 2 0,51

Okrsek č. 2 Stará Paka 

Počet zapsaných voličů: 481 %
Počet vydaných obálek: 330 68,61
Počet odevzdaných obálek 330 68,61
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 326 98,79

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 65 19,93

 2. Svobodní 11 3,37

 3. Piráti  12 3,68

 4. TOP 09 39 11,96

 6. ODS 21 6,44

 9. Změna 2 0,61

 10. SsČR 2 0,61

 11. KDU-ČSL 17 5,21

číslo počet hlasů %

 13. Suverenita 1 0,30

 15. SPOZ 5 1,53

 17. Úsvit 37 11,34

 18. DSSS 4 1,22

 20. ANO 2011 57 17,48

 21. KSČM 38 11,65

 22. LEV 21 2 0,61

 23. SZ 13 3,98

Okrsek č. 3 Roškopov-Karlov 

Počet zapsaných voličů: 184 %
Počet vydaných obálek: 131 71,20
Počet odevzdaných obálek 131 71,20
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 131 100,00

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 19 14,50

 2. Svobodní 1 0,76

 3. Piráti  3 2,29

 4. TOP 09 15 11,45

 6. ODS 8 6,10

 9. Změna 2 1,52

 10. SsČR 4 3,05

 11. KDU-ČSL 13 9,92 

číslo počet hlasů %

 13. Suverenita 2 1,52

 15. SPOZ 2 1,52

 17. Úsvit 8 6,10

 18. DSSS 1 0,76

 20. ANO 2011 24 18,32

 21. KSČM 25 19,08

 22. LEV 21 1 0,76

 23. SZ 3 2,29

Okrsek č. 4 Ústí 

Počet zapsaných voličů: 133 %
Počet vydaných obálek: 93 69,92
Počet odevzdaných obálek 93 69,92
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 93 100,00

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 20 21,50

 3. Piráti  1 1,07

 4. TOP 09 3 3,22

 6. ODS 6 6,45

 10. SsČR 1 1,07

 11. KDU-ČSL 9 9,67

číslo počet hlasů %

 15. SPOZ 4 4,30

 17. Úsvit 14 15,05

 20. ANO 2011 15 16,12

 21. KSČM 18 19,35

 23. SZ 2 2,15

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 15 14,85

 2. Svobodní 2 1,98

 3. Piráti  2 1,98

 4. TOP 09 8 7,92

 6. ODS 7 6,93

 10. SsČR 1 0,99

číslo počet hlasů %

 11. KDU-ČSL 20 19,80

 14. ANEO 2 1,98

 17. Úsvit 17 16,83

 20. ANO 2011 15 14,85

 21. KSČM 10 9,90

 23. SZ 2 1,98

Okrsek Stará Paka celkem 

Počet zapsaných voličů: 1 651 %
Počet vydaných obálek: 1 046 63,36
Počet odevzdaných obálek 1 046 63,36
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 1 038 99,24

číslo počet hlasů %

 1. ČSSD 199 19,17

 2. Svobodní 16 1,54

 3. Piráti  28 2,69

 4. TOP 09 103 9,92

 5. Hlavu vzhůru 1 0,09

 6. ODS 66 6,35

 9. Změna 6 0,57

 10. SsČR 11 1,05

 11. KDU-ČSL 88 8,47

číslo počet hlasů %

 13. Suverenita 6 0,57

 14. ANEO 2 0,19

 15. SPOZ 15 1,44

 17. Úsvit 120 11,56

 18. DSSS 9 0,86

 20. ANO 2011 204 19,65

 21. KSČM 139 13,39

 22. LEV 21 3 0,28

 23. SZ 22 2,11

Zpracovala: dne 26.10.2013 Věra Hlostová
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MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA - STARÁ PAKA

Předvánoční vystoupení

Se zapálením první adventní svíčky začal pro nás 
teprve ten správný předvánoční shon. Přestože 
by to měl být spíše čas rozjímání, ve škole vr-
cholily přípravy na tradiční vánoční vystoupení, 
kterými chtěli naši žáci potěšit své blízké.
Naše předvánoční turné začalo 9. prosince, 
kdy čtvrťáci vyrazili se svojí „Černou hodinkou“ 
za babičkami a dědečky na Brdo. Společně 
zavzpomínali na doby, kdy si lidé po večerech 
povídali, zpívali a tančili pro radost. Stejný 
program předvedli čtvrťáci pod vedením paní 
učitelky Zuzany Oborníkové a s klavírním do-
provodem pana učitele Marka Štumpfa ještě 
v zasedací síni Obecního úřadu ve Staré Pace 
12. prosince.
V úterý 10. prosince se staropacký kostel sv. 
Vavřince rozezněl hlasy mnoha zpěváků. Spo-
lečně si zde zazpívali zpěváčci dětských sborů 
ze staropacké školky a základní školy se členy 
smíšeného sboru Hlas z Nové Paky.
13. prosince vyjel ze Staré Paky autobus plný 
natěšených účinkujících do Levínské Olešnice. 
Tam naše příznivce svým zpěvem vánočně nala-
dily dívky z druhého stupně pod vedením paní 
učitelky Jitky Krausové. Již tradičně s humorem 
pojali své vystoupení s názvem „Staropacká 
plus znovu a znovu“ členové dramati ckého 
kroužku v režii paní učitelky Jany Kuželové. 
Pod taktovkou paní učitelky Soni Stuchlíkové 
s klavírním doprovodem Jitky Krausové se s 
diváky rozloučil dětský sboreček žáků prvního 
stupně naší školy.
V posledním předvánočním týdnu jsme všech-
na nacvičená vystoupení doplnili o Legendu 
o sv. Václavu v podání páťáků, které s dětmi 
připravila paní učitelka Nina Rulfová. 
Soudě dle potlesku a úsměvů diváků se nám 
jistě podařilo zpříjemnit předvánoční čas a 
nasát atmosféru Vánoc.
Přejeme všem našim příznivcům, aby jim 
úsměvy na tvářích vydržely v celém příští m 
roce.

Žáci a učitelé Masarykovy základní školy
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Čas adventu
Předvánoční čas je v ma-
teřské škole to nejkrásnější 
roční období. Děti jsou 
natěšené a plné radost-
ného očekávání Vánoc a 
hlavně vánočních dárků. I 
ve školce jsme se pilně při-
pravovali, děti , maminky, 
tatínkové a paní učitelky 
se podíleli na slavnostní 
výzdobě mateřské školky. 
Společně vyrobili postavič-
ky čertů ležících, létajících, 
háčkovaných, malovaných 
i lepených. Výborní byli i 
čerti  perníkoví – moc nám 
chutnali.
Nejprve jsme připravili pro maminky, tatí nky i ostatní příznivce 
předvánoční posezení. Děti  zpívaly písničky o čertech, strašily 
rodiče čertí mi básničkami a nakonec zatančily čertí  tanečky. 
Moc se líbily.
Adventní oslavy pokračovaly „čertí m rojením,“ Děti  přišly ráno 
do mateřské školy převlečené za Belzezuby, pekelná knížata, Tre-
pifajksly, Lotranda, Káči a podobné rarachy. Bylo z toho dopoledne 
plné her, soutěží i tanečků. Nezapomněli jsme postrašit naši paní 
kuchařku a další personál.
13. prosince jsme si zahráli na tajemné Lucky, které chodily 
kontrolovat, jak mají hospodyně uklizeno. Pak už zbývalo jen 
dokončit jednotlivé ozdoby na stůl nebo na stromeček a Vánoce 
mohly začít.

V. Šilhánová

Návštěva hasičů v Nové Pace
Dne 15. 11. 2013 se děti  z naší MŠ vydaly do Nové Paky na ná-
vštěvu k profesionálním hasičům.
Hned u brány nás přivítali usměvaví páni hasiči, rozdělili nás 
do dvou skupin a prohlídka jejich základny mohla začít.
První jsme viděli šatnu. Jeden z hasičů si obléká všechno, co musí 
mít, když zasahuje u požáru a děti  si zkoušely hasičské přilby. 
Poté nás už čekala prohlídka aut, na kterou se děti  těšily nejvíce. 
Viděli jsme staré hasičské auto a tři velká, moderní. Do jednoho 
se děti  posadily, ve druhém vyzkoušely řízení a ve třetí m nám 

hasiči ukázali celé jeho vybavení a veškerou techniku, kterou 
potřebují při svých zásazích v terénu.
Ukázali nám mimo jiné i speciální lůžko, ve kterém přepravují 
zraněné osoby. Děti  se také dočkaly tolik očekávaného zahoukání 
hasičského auta a zvuku sirén, která ohlašuje hasičský výjezd.
Každé z dětí  si mohlo i vyzkoušet, jaké to je držet v ruce hadici a 
stříkat vodu jako opravdový hasič.
Rádi bychom profesionálním hasičům z Nové Paky poděkovali, 
že nám umožnili návštěvu jejich stanice, že se nám tak hezky 
věnovali a vše nám ukázali. Dětem se u nich velice líbilo.
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KNIHOVNA

Předvánoční čas v knihovně
Předvánoční čas v knihovně odstartovala tradiční adventní spirála. 
V ti chém rozjímání za doprovodu zpěvu procházejí děti  spirálou 
ze smrkových větviček se svíčkou v ruce. Každý si nakonec odnesl 
domů svoji svíčku a pro všechny jako překvapení připravila Kristí na 
Šolcová voňavé perníčky.

Další akcí byla opět tradiční prodejní výstava vánočních výrobků 
klientů Života bez bariér z Nové Paky.

Tomu všemu ještě předcházela minivýstavka origami i dalších 
technik výrobků z papíru. Krásné kousky pro potěšení a výzdobu 
interiéru jsou dílem paní Jany Brožové. To je velice šikovná žena, 
která se statečně pere se zlou nemocí, a její terapií jsou právě 
ruční práce. 

Ústav sociálních služeb Nová Paka
Pečovatelská služba

Je poskytována občanům Nové Paky a Staré Paky a jejich 
spádových obcí v  jejich domácnostech nebo v Domě s pe-
čovatelskou službou v Nové Pace 
Pomáhá občanům, kteří mají sníženou soběstačnost z dů-
vodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
posti žení a sami si nejsou schopni obstarat potřebnou péči 
a nikdo jiný jim tuto péči nemůže poskytnout.

Služby které poskytujeme:
• pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc při osobní hygieně v terénu nebo středisku 

osobní hyginy
• poskytnutí  stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• pomoc při zajištění chodu domácnosti , běžné nákupy 

a pochůzky, praní prádla
• zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• dohled nad klientem  v jeho domácím prostředí
• jednoduché oš. úkony – aplikace mastí , dohled nad 

užití m léků
• akti vizační činnosti  – pomoc při nácviku chůze

Adresa kontaktu: 
Ústav sociálních služeb Nová Paka
Pečovatelská služba, Jiráskova 1830, 509 01 Nová Paka
vedoucí peč. služby: Věra Šmídová, tel: 493 721 443

Potřebujete pomoc ve stáří?

Nabízíme Vám služby řešící obtí žné životní situace.

Navšti vte nás nebo nám zavolejte.

Nezapomeňte, jsme tu pro Vás. 
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KRÁDEŽ PRUTŮ
22. listopadu KRÁDEŽ PRUTŮ - Půdní kóje v jednom z domů ve Staré 
Pace v Tovární ulici se stala terčem útoku neznámého zloděje, který 
uvnitř odcizil rybářský prut s navijákem a jeden pár běžeckých hů-
lek. Majitel vyčíslil škodu na téměř 5 ti síc korun. Po pachateli pátrají 
novopačtí  policisté, kteří případ šetří jako přestupek proti  majetku.

OPILÝ ŘIDIČ
23. listopadu OPILÝ ŘIDIČ - Dalšího opilého řidiče kontrolovali 
policisté ve Staré Pace. Jednalo se o pětadvaceti letého muže, 
který měl v dechu rovněž přes 1,1 promile alkoholu. A tak i on 
„přišel“ o svůj řidičský průkaz. Ve správním řízení ho navíc čeká 
několikati sícová pokuta a zákaz řízení všech motorových vozidel.

Okradená seniorka
Preventi vní článek

Okrást šestaosmdesáti letou seniorku se nestyděla v pátek 29. lis-
topadu dopoledne asi čtyřiceti letá žena v Kopidlně. 
Bylo krátce před jedenáctou hodinou dopolední, když se u ro-
dinného domku v Nádražní ulici rozezněl zvonek.  Venku stála 
asi čtyřiceti letá žena, kterou majitelka domku pusti la dovnitř. 
Neznámá hned spusti la, že jde odepsat elektriku, za kterou seni-
orce navíc nese přeplatek ve výši 1.200 korun.  Důchodkyně ani 
na chvíli nezaváhala a pozvala ženu dál. To, jak po chvíli zjisti la, 
neměla dělat. Žena nejdříve zapsala hodnoty z elektroměru 
a poté jí předala 5.200 korun s tí m, aby jí vráti la čtyři ti síce ko-
run. Důchodkyně  odešla  vedle do pokoje, ze kterého přinesla 
požadovanou částku. Žena si peníze vzala a začala vymýšlet, jak 
by se co nejdéle v domě zdržela. Nakonec po důchodkyni poža-
dovala, aby  sepsala veškeré spotřebiče v domě. Když byl seznam 
hotový, chtěla odejít. Seniorku požádala, aby ji vyprovodila ven. 
Té se nejdříve nechtělo, ale nakonec přece jen šla. V předsíni si 
žena najednou vzpomněla, že nemá tužku, pro kterou se vráti la 
do  kuchyně. Pochopitelně nešla pro zapomenutou tužku, ale pro 
peníze, které ženě odcizila v kuchyni a v pokoji. Mezití m co kradla, 
stála majitelka domu v předsíni a čekala, až se vrátí . Když dlouho 
nešla, vydala se za ní podívat. V té chvíli žena vyběhla z pokoje 
a ve spěchu dům opusti la. Až po jejím odchodu seniorka zjisti la, 
že je chudší o 76 ti síc korun.
K popisu ženy okradená důchodkyně uvedla, že byla ve věku 
kolem 40 let, snědé pleti , střední postavy a na pravé tváři měla 
výraznou hnědou pihu. Na sobě měla černé kalhoty, černý  kabát, 
na hlavě černou čepici a na rukou černé rukavice, které si ani 
v domě nesundala. 
Případ šetří jičínští  kriminalisté jako přečin krádeže, za což pachatelce 
hrozí až pět let vězení. 

Loupežné přepadení 
Do nezáviděníhodné situace se dostala v úterý 14. ledna ráno 
obsluhující pracovnice v novopaceké herně v ulici V Aleji.

Bylo krátce po čtvrté hodině ranní, když do herny vstoupili dva 
muži. Jeden z nich ženě přikázal, aby dala ruce vzhůru, lehla si 
na zem a nehýbala se, a přitom na ni mířil pistolí. Barmanka v 
obavě o svůj život muže poslechla a udělala vše, co jí poručil. 
Druhý muž mezití m odešel k barovému pultu, kde odcizil trezorek 
s penězi a cigarety. Následně oba z herny odešli. 
K  popisu mužů žena uvedla, že jeden byl ve věku kolem 30 let, 
asi 185 cm vysoký, hubené postavy. Na sobě měl tmavé oblečení, 
na hlavě kapuci nebo čepici, na očích tmavé brýle a přes obličej 
bílou látku. Druhý z mužů byl ve věku kolem 25 let, asi 165 cm 
vysoký, hubené postavy. Na sobě měl rovněž tmavé oblečení, 
na hlavě  kapuci a na očích tmavé brýle.

Kriminalisté žádají občany, kteří by k osobám pachatelů nebo 
k samotnému přepadení mohli podat jakoukoliv informaci, aby 
tak učinili prostřednictvím linky tí sňového volání 158 nebo přímo 
na telefonní číslo 974 533 721. 

Lupič zaútočil na seniorku v Nové Pace
Výzva pro občany.  

Velmi nepříjemný zážitek 
má za sebou starší žena 
z Nové Paky, kterou v úte-
rý 7. ledna po poledni 
přepadl v Krkonošské ulici 
neznámý pachatel. 
Bylo přesně 12:30, když se 
třiasedmdesátiletá žena 
vydala do centra města. 
V té chvíli ještě netušila, jaké drama na ni čeká. Zezadu k ní při-
stoupil neznámý muž, který ji chyti l za nákupní tašku a prudce s ní 
trhl. Nic netušící žena, která tašku pevně svírala v ruce, upadla 
na zem a muž ji ještě nejméně dva metry táhl po chodníku. Poté 
seniorka tašku pusti la a lupič i s ní utekl směrem k autobusové-
mu nádraží. Žena utrpěla zranění, se kterým vyhledala lékařské 
ošetření. Kromě tašky přišla i o mobilní telefon, klíče od domu 
a peněženku s hotovostí  a osobními doklady. 
K popisu útočníka policisté zjisti li, že byl ve věku kolem 25 let, 
160-170 cm vysoký, ští hlé postavy. Na sobě měl červenou bundu 
s šedými rukávy s černým pruhem přes ramena, černé kalhoty, bílé 
sportovní boty, na hlavě zimní pletenou strakatou čepici a přes 
ni tmavou kapuci od mikiny. 
Policisté žádají občany, kteří by mohli k osobě pachatele nebo 
k  uvedenému případu podat jakoukoliv informaci, aby se obráti li 
na linku tí sňového volání 158 nebo na telefonní číslo 974 533 721.

nprap. Hana Klečalová

Policie ČR informuje
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SPORT

Fotbal - Stará Paka
Stav soutěží ročníku 2013/2014 po jeho podzimní části .

„A“ tým
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Vysoká n.L. 15 11 1 3 37:13 34
2 Třebechovice 15 10 1 4 29:18 31
3 Třebeš 15 9 2 4 37:18 29
4 Roudnice 15 7 6 2 44:27 27
5 Nový HK 15 7 4 4 28:18 25
6 Nové Město n.M. 15 7 3 5 36:23 24
7 Vrchlabí 14 6 5 3 21:16 23
8 Bystřian Kunčice 15 7 1 7 32:26 22
9 Bílá Třemešná 14 6 3 5 31:31 21

10 Černilov 15 6 1 8 25:30 19
11 Dvůr Králové B 15 6 1 8 32:45 19
12 Kostelec n.O. 15 5 2 8 26:26 17
13 Častolovice 15 4 3 8 34:35 15
14 Ohnišov 15 4 0 11 21:52 12
15 Police n.M. 15 1 2 12 20:57 5

Stará Paka
„A“ mužstvo Staré Paky byla Disciplinární komisí vyloučeno ze soutěže.

„B“ tým
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Dětenice 12 10 2 0 30:6 32
2 Nová Paka B 12 10 1 1 47:8 31
3 Češov 12 7 4 1 41:17 25
4 Robousy B 12 7 1 4 31:24 22
5 Železnice B 12 6 3 3 24:17 21
6 Miletí n B 12 5 2 5 42:30 17
7 Žereti ce 12 3 6 3 28:21 15
8 Stará Paka B 12 4 3 5 19:19 15
9 Valdice B 12 3 3 6 16:29 12

10 Libáň B 12 3 0 8 21:23 9
11 Podhradí B 12 2 1 9 11:56 7
12 Libuň 12 1 2 9 12:37 5
13 Chomuti ce B 11 1 2 8 9:44 5

SVAZ DŮCHODCŮ ČR o. s.
Organizace Regionální Novopacká
Ul. Legií 268, Nová Paka 509 01
IČ0:75133385, Poštovní spořitelna, č.ú. 220984646/0300, Mob. 604 673 362
E-mail: duchodcinp@seznam.cz

ZIMNÍ SPORTOVNÍ DEN
Místo:  NOVÁ PAKA, Sportovní areál Máchovka
Datum:  13. února 2014 (čtvrtek)
Program: 1. Zahájení - v 10:00 hod. na kluzišti  zimního stadionu
 2. Informace o organizaci dne
 3. Účast ve sportovních disciplínách včetně bowlingu
 4. Vyhlášení výsledků, předání diplomů v 15,00 hod
Disciplíny: • Běh na lyžích - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
 • Sjezd, slalom - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
 • Střelba na branku - muži, ženy (do 70 let, nad 70 let)
 • Bowling - muži, ženy
Přihlášky:  do 15. 1. 2014 na Krajskou radu Svazu důchodců ČR
 v Hradci Králové (s datem narození)
Občerstvení:  pro soutěžící, pozvané hosty a organizátory
 zajištěno ve Sportcentru a Hokejce
 (guláš, párek v rohlíku, nápoje)•

•
•
•

•

DOROST
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 Solnice 11 9 2 0 38:11 29
2 Hořice 11 9 0 2 40:12 27
3 Probluz 11 8 2 1 36:15 27
4 Vrchlabí 11 7 2 2 32:15 24
5 Červený Kostelec 11 5 2 4 39:27 19
6 Třebechovice 11 5 2 4 27:19 19
7 Chlumec/Lovčice 11 6 0 5 42:25 18
8 Slavia HK/Nový Hradec 11 5 0 6 34:30 15
9 MFK Trutnov 11 3 1 7 29:33 10

10 Dobruška 11 2 1 8 14:48 7
11 Nová Paka/Stará Paka 11 1 0 10 20:65 3
12 Žacléř 11 0 0 11 7:58 0

Starší žáci
Pořadí Tým Z V R P Skóre Body

1 FKM Javorka 12 10 1 1 73:14 31
2 Olympia HK 12 8 2 2 51:17 27
3 Dvůr Králové 12 7 0 5 32:19 21
4 Nová Paka/Stará Paka 12 5 3 4 40:25 20
5 Jičín 12 4 5 3 51:24 19
6 Hořice 12 2 1 9 19:69 8
7 Hosti nné 12 0 0 12 9:107 0



12

Podhoran - čtvrtletník OÚ Stará Paka. Redakce Hana Hylmarová, Mgr. Jitka Krausová, Josef Dlabola a Věra Hlostová.
Redakční uzávěrka 10. 1. 2014. Vychází 4x ročně. Náklad 350 ks. Adresa redakce: Podhoran, OÚ Stará Paka. Tisk FITOS spol. s r. o.

Divize mužů:
1. DTJ-Slavia Hradec Králové C 15 15 0 0 0 150:36 45
2. Sokol Stará Paka A 13 12 0 1 0 125:33 37
3. Sokol Stěžery A 15 8 1 6 0 114:120 32
4. TTC KB Vrchlabí A 13 8 1 4 0 107:78 30
5. Baník Rtyně v Podkrk. A 13 8 1 4 0 102:74 30
6. Sokol 2 Hradec Králové D 15 6 2 7 0 109:109 29
7. Tatran Hosti nné B 15 4 5 6 0 112:127 28
8. Sokol Železnice A 13 4 3 6 0 93:105 24
9. TTC Nové Město n.M. A 13 3 1 9 0 65:116 20

10. Slovan Broumov A 13 3 1 9 0 67:117 20
11. Sparta Úpice A 13 0 4 9 0 64:126 17
12. Sokol Valdice A 13 1 1 11 0 59:126 16

Aktuality z oddílu stolního tenisu
Vánoční turnaj neregistrovaných
Již tradičně se sešli v ranních hodinách na Boží hod vánoční (25.12.2013) v tělocvičně ZŠ Stará Paka příznivci „celuloidového míčku“, 
aby změřili své síly na „Vánočním turnaji“ neregistrovaných hráčů. Letos se zúčastnilo celkem 20 hráčů, kteří se postarali o  mnoho 
vyrovnaných a kvalitních zápasů s velmi pestrou škálou úderů. Soutěžilo se o hodnotné ceny a především o vlastní čest a radost ze 
hry, což se podle nadšení všech přítomných určitě podařilo.
Celkové pořadí:
1. Richter Marti n 2.  Brunclík 3.  Zlatník Jiří
4. Pakosta David 8. Dlabola J. 12. Sládek Adam 16. Doubek Libor 20. Krti čka J.
5. Mašek 9. Zlatník Jar. 13. Bíl Jan 17. Doubek Franti šek
6. Matějka F.  10. Palm Pavel 14. Sládková Štěpánka 18. Tomeš Marti n
7. Ulrych  11. Blažek Jakub 15. Tomeš Ondřej 19. Rulfová Nina

Vánoční turnaj měl odpoledne i svoji „oddílovou“ část. Prvenství si v turnaji členů oddílu stolního tenisu vybojoval Lubomír Šajner.   
Za pohodový průběh svátečního sportovního dne děkujeme všem startujícím i přihlížejícím.
Dále sponzorům, vedení školy ZŠ Stará Paka a obci Stará Paka.

Průběžné pořadí mistrovských soutěží:

Regionální přebor 1. třídy:
1. TJ Sokol Stará Paka B 12 12 0 0 0 161:55 36
2. TJ Jiskra Hořice B 12 9 1 2 0 125:91 31
3. TJ Sokol Nemyčeves B 12 8 2 2 0 129:87 30
4. TJ Lázně Bělohrad A 12 9 0 3 0 139:77 30
5. TJ Sokol Kopidlno A 12 7 1 4 0 122:94 27
6. TJ Sokol Valdice B 12 6 1 5 0 128:88 25
7. TJ Sokol Libáň A 12 5 2 5 0 103:113 24
8. TJ Nová Paka C 12 5 1 6 0 107:109 23
9. TJ Lázně Bělohrad B 12 2 1 9 0 75:141 17

10. TJ Sokol Lány A 12 2 0 10 0 86:130 16
11. TJ Sokol Lány B 12 1 1 10 0 51:165 15
12. SK Miletí n A 12 1 0 11 0 70:146 14

Regionální přebor 3. třídy:
1. TJ Sokol Úbislavice A 13 11 1 1 0 153:81 36
2. TJ Lázně Bělohrad D 12 10 0 2 0 134:82 32
3. TJ Butoves B 12 6 3 3 0 118:98 27
4. TJ Sokol Úbislavice B 12 5 2 5 0 106:110 24
5. TJ Sokol Stará Paka C 12 5 2 5 0 104:112 24
6. SK Sobotka A 12 5 2 4 1 102:114 23
7. TJ Jiskra Hořice C 13 4 2 7 0 106:128 23
8. TJ Sokol Nemyčeves C 12 5 0 7 0 116:100 22
9. TJ Sokol Železnice D 12 5 0 7 0 100:116 22

10. TJ Nová Paka E 12 2 4 6 0 95:121 20
11. TJ Sokol Popovice A 12 3 2 7 0 96:120 20
12. TJ Sokol Rovensko pod Tr. B 12 2 2 8 0 84:132 18

Regionální přebor 4B třídy:
1. TJ Jičín D 9 9 0 0 0 134:28 27
2. TJ Sokol Kopidlno C 9 7 0 2 0 107:55 23
3. TJ Sokol Rovensko pod Tr. C 9 6 0 3 0 87:75 21
4. TJ Sokol Nemyčeves D 9 5 1 3 0 96:66 20
5. TJ Sokol Libáň B 9 5 0 4 0 84:78 19
6. TJ Sokol Radim B 9 3 1 5 0 72:90 16
7. TTC Veliš B 9 2 2 5 0 66:96 15
8. TTC Slati ny A 9 1 2 6 0 49:113 13
9. TJ Sokol Chomuti ce C 9 0 4 5 0 53:109 13

10. TJ Sokol Stará Paka D 9 1 2 6 0 62:100 13

Regionální přebor žáci:
1. TJ Sokol Valdice A 8 8 0 0 0 57:23 24
2. TJ Sokol Radim A 8 6 1 1 0 62:18 21
3. TJ Lázně Bělohrad A 8 6 0 2 0 58:22 20
4. TJ Sokol Libáň A 7 5 1 1 0 59:11 18
5. SK Miletí n A 7 5 0 2 0 48:22 17
6. TJ Jiskra Hořice A 7 5 0 2 0 43:27 17
7. TJ Jičín A 8 4 1 3 0 42:38 17
8. TJ Sokol Stará Paka A 8 3 2 3 0 44:36 16
9. TJ Sokol Železnice A 8 4 0 4 0 41:39 16

10. TJ Sokol Chomuti ce A 9 2 0 7 0 31:59 13
11. TJ Sokol Popovice 8 2 1 5 0 27:53 13
12. TJ Sokol Nemyčeves A 9 2 0 7 0 27:63 13
13. SK Miletí n B 7 0 0 7 0 9:61 7
14. TJ Sokol Lány 8 0 0 5 3 2:78 5

Zdroj: htt p://sti s.ping-pong.cz
Za oddíl stolního tenisu - Petr Dlabola

Z činnosti  oddílu stolního tenisu ve Staré Pace
V soutěžích startuje celkem 5 mužstev - 4 dospělých-muži a 
1 žákovské. Stolní tenisté hrají svoje mistrovská utkání v tě-
locvičně místní Masarykovy základní školy, mají tedy proti  
některým ostatním mužstvům v soutěžích skutečně důstojné 
hrací prostředí. Vedení oddílu stolního tenisu tí mto děkuje vý-
boru TJ Sokol Stará Paka a řediteli Masarykovy základní školy, 
že na základě oboustranné dohody je umožněno tento sport 
ve Staré Pace provozovat. Jako každý sport se i stolní tenisté 
potýkají s nedostatkem fi nančních prostředků, když proti  před-
chozím letům ubylo téměř na nulu sponzorů, kteří byli ochotni 

přispět jakoukoliv fi nanční částkou na udržení tohoto sportu ve Staré Pace. Na své výroční schůzi členové oddílu stolního tenisu 
byli seznámeni s tí m, že v roce 2014 uplyne 65 let od založení stolně-tenisového oddílu ve Staré Pace. Výbor oddílu má zájem 
k tomuto výročí připravit vzpomínkový den s několika společenskými  i sportovními akcemi. Věříme, že se toto podaří uskutečnit.

Jiří Knap - člen oddílu st.tenisu TJ Sokol Stará Paka



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


