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Zastupitelstvo obce Stará Paka 
schvaluje: 
1) Program 4. veřejného zasedání za-

stupitelstva obce rozšířený v bodě 
12) Různé, o písmeno g) audit hos-
podaření obce dne 8. - 9. 4. 2015 

2)  Ověřovatele zápisu ze 4. veřejného 
zasedání pana Ing. Pavla Červeného. 

3) Návrhovou komisi ve složení paní 
Hana Hylmarová a pan Lad. Frýba.

4) Prodej pozemku parc. č. 198/2, 10 
m2, zahrada, v k. ú. Stará Paka, panu 
Karlu Šuhájkovi za odhadní cenu.

Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2015
5) Prodej pozemku parc. č. 126/2, 488 

m2, zahrada, v k. ú. Karlov u Roško-
pova, manželům Hortovým za od-
hadní cenu.

Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2015
6) Pronájem pozemku parc. č. 1514, 

část 9 m2 z celkové výměry 73 m2, 
ostatní plocha, v k. ú. Stará Paka 
panu Martinu Ježkovi za 500 Kč/ka-
lendářní rok.

Zodpovídá: starosta. Termín: 30. 6. 2015
7) Pronájem pozemků parc. č. 511/1, 

ostatní plocha, část cca 400 m2 z 
celkové výměry 4950 m2 a parc. č. 
44/1, ostatní plocha, část cca 600 m2 
z celkové výměry 1853 m2, oba v k. ú. 
Stará Paka za 5000,-Kč + DPH/měsíc 
firmě Kvis Pardubice a.s.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
7) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka 

a firmou ARR – Agentura regionál-
ního rozvoje, s.r.o. na zajištění tech-
nické projektové dokumentace pro 
varovný systém v rámci omezování 
rizik povodní, zpracování žádosti 
o dotaci do OPŽP, řízení projektu a 
organizační zajištění veřejné soutěže 
za celkovou částku 125 000,-Kč bez 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
8) Smlouvu o zřízení věcného břemene 

mezi Obcí Stará Paka a společností 
RWE GasNet, s.r.o. s právem zřídit 
a provozovat plynárenské zařízení a 
právem vstupovat a vjíždět na slu-
žebný pozemek v souvislosti se zaří-
zením na parc. č. 148/4 v k. ú. Ústí u 
Staré Paky za jednorázovou úhradu 
500,-Kč bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
9) Dodatek ke smlouvě o smlouvě bu-

doucí o zřízení služebnosti inženýr-
ské sítě a o právu provést stavbu ze 
dne 12. 9. 2014 mezi Obcí Stará Paka 
a společností o2 Czech Republic a.s. 
Služebnost bude zřízena za jedno-
rázovou úhradu ve výši 200,-Kč za 

bm + DPH v zákonné výši s tím, že 
předpokládaná délka vedení se mění 
z původních 418 m na 517 m. Jedná 
se o uložení optického telekomuni-
kačního kabelu vedoucího k vysílači 
na staropackých horách do obecních 
pozemků.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
10) Smlouvu o pronájmu pozemku 

mezi RNDr. Liborem Šolcem a pa-
nem Pavlem Vodičkou a Obcí Stará 
Paka na pronájem pozemku parc. 
č. 1010/60 o výměře 185 m2, ostat-
ní plocha, v k. ú. Stará Paka. Jedná 
se o pozemek v rámci areálu Mateř-
ské školy Stará Paka, na kterém chce 
obec umístit přírodní herní prvky 
pro děti.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
11) Smlouvu o pronájmu pozemků mezi 

Obcí Stará Paka a společností Kvis 
Pardubice a.s. na pozemky parc. č. 
511/1, ostatní plocha, část cca 400 
m2 z celkové výměry 4950 m2 a parc. 
č. 44/1, ostatní plocha, část cca 600 
m2 z celkové výměry 1853 m2, oba v 
k. ú. Stará Paka za 5000 Kč + DPH 
v zákonné výši za 1 měsíc pronájmu. 
Jedná se o využívání pozemků na 
skládkování materiálu v rámci vý-
stavby kanalizace v lokalitě Letná.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
12) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a 

společností ČEZ Prodej, s.r.o. o za-
jištění sdružených dodávek elektřiny 
ze sítí NN na všechna odběrná místa 
obce.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
13) Smlouvu mezi Obcí Stará Paka a 

společností ČEZ Prodej, s.r.o. o za-
jištění sdružených dodávek plynu na 
všechna odběrná místa obce.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
14) Dohodu mezi Obcí Stará Paka a 

společností RWE GasNet, s.r.o. o 
podmínkách postoupení práva a 
povinností z investorství a dalším 
postupu při výstavbě a uvádění do 
provozu přeložky vodovodu v rám-
ci stavby kanalizace v lokalitě Letná.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
15) Smlouvu o poskytnutí reklamních 

služeb mezi Obcí Stará Paka a spo-
lečností 3xH Trading s.r.o. v rámci 
VSH Sokolák, za 5000,-Kč do 31. 12. 
2015.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
16) Smlouvu o dílo mezi Obcí Stará Paka 

a společností Revis Praha spol s.r.o. 
na stavební práce na dočasné přelož-
ce plynovodu v rámci akce výstavby 

kanalizace v lokalitě Letná v celkové 
částce 107 860,- Kč bez DPH. 

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) Rozpočtové opatření č. 2 Obce Stará 

Paka pro rok 2015.
Zodpovídá: hlavní účetní
Termín: průběžně

Zastupitelstvo obce Stará Paka bere 
na vědomí: 
1) Kontrolu usnesení z 3. veřejného 

zasedání zastupitelstva Obce Stará 
Paka. 

2) Informaci pana starosty o podání 
žádosti o dotaci na Královehradecký 
krajský úřad na probíhající investiční 
akci „Dostavba kanalizace v lokalitě 
Letná ve Staré Pace“.

3) Informaci pana starosty o podání žá-
dosti o dotaci z OPŽP na pořízení a 
umístění přírodních herních prvků v 
rámci projektu „Zahrada pohádko-
vých skřítků“ v areálu Mateřské školy 
ve Staré Pace.

4) Informaci pana starosty o přípravě 
projektové dokumentace na „varov-
ný systém“ a probíhajících měřeních 
v rámci možnosti požádání o dotaci 
z programu OPŽP „Omezování rizik 
povodní“.

5) Informaci pana starosty o podání 
žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení 
techniky na svoz BRO.

6) Plnění rozpočtu Obce Stará Paka k 
31. 3. 2015 a porovnání příjmu sdí-
lených daní ze státního rozpočtu 
do obecního rozpočtu za I. čtvrtle-
tí roku 2014 a roku 2015. Příjem ze 
sdílených daní ze státního rozpočtu 
je ve srovnání těchto období nižší o 
548 693,-Kč. 

7) Informaci pana starosty o proběh-
nuvších pracích v obci.

8) Informaci pana starosty o provede-
né kontrole protipovodňových pro-
středků – pytlů s pískem a čerpadel 
umístěných ve skladu OÚ v ulici Ja-
romíra Brože ve Staré Pace, v hasič-
ské zbrojnici ve Staré Pace, v hasič-
ské zbrojnici v Roškopově a hasičské 
zbrojnici v Ústí. Kontrola byla prove-
dena členy jednotek SDH místních 
sdružení.

9) Informaci pana starosty o probíhají-
cích poptávkách na opravy místních 
komunikací různými metodami, a to 
metodou tryskovou, metodou ITHR 
a metodou Slurry Seal.

10) Informaci pana starosty o úplné 
uzavírce silnice II/284 a dopravních 
opatřeních v průběhu výstavby ka-

USNESENÍ ze 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva
konaného dne 23. 4. 2015 od 18:00 hodin v sále kulturního domu Roškopov
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nalizace a plynu v lokalitě Letná ve 
Staré Pace.

11) Informaci pana starosty o kolizi sta-
rého plynu a budoucí kanalizace v 
rámci harmonogramu výstavby ka-
nalizace a rekonstrukce plynu v loka-
litě Letná ve Staré Pace a řešení této 
situace.

12) Informaci pana starosty o průběhu 
mimořádné události z přelomu mě-
síce března a dubna 2015, vichřici. 
Úklid stromů padlých do koryt toků 
jednotkou SDH Stará Paka. Přeruše-
ná a znovu spuštěná dodávka energií 
domácnostem v obci. Opravy veřej-
ného osvětlení.

13) Informaci pana starosty o konání 
opětovného veřejného projednání 
návrhu územního plánu Obce Stará 
Paka, které se koná dne 27. 4. 2015 
od 9:00 hod. v zasedací síni OÚ ve 
Staré Pace.

14) Informace pana starosty o zaslání žá-
dosti na Povodí Labe s. p. o možném 
zahrnutí zpevnění padajícího břehu 
toku Olešky od č. p. 79 po č. p. 36 v 

22) Žádost p. P. Sládka o opravu pomní-
ku padlých v obci Brdo.

23) Připomínku p. J. Šafářové k možnosti 
oslovení SÚS HK k možné instalaci 
zábradlí nad dešťový propustek na-
proti čp. 85 (p. Metelka) v Roškopo-
vě tak, aby nikdo nespadl do vodote-
če.

24) Připomínku pí. J. Jebavé k možné-
mu umístění silničních svodidel na 
břehu toku Olešku naproti čp. 104 v 
Roškopově.

24) Diskusi občanů Roškopova a Ústí k 
nutnosti pořízení čističek odpadních 
vod ke svým objektům v návaznosti 
na zákon č. 274/2001 Sb. a žádost ob-
čanů o řešení této situace Obecním 
úřadem Stará Paka výstavbou ve-
řejné kanalizace v těchto lokalitách 
nebo jiným vyřešením této situace 
tak, aby majitelé budov splnili pod-
mínky tohoto zákona bez finanční 
spoluúčasti.

Usnesení schváleno 9 přítomnými členy 
zastupitelstva obce Stará Paka

Roškopově do investičního záměru 
Povodí Labe s. p.

15) Informaci pana starosty o proběhlém 
auditu hospodaření Obce Stará Paka 
za rok 2014 ve dnech 8. – 9. 4. 2015. 

16) Informaci paní místostarostky o 
pietním aktu - kladení věnců k po-
mníkům padlých při příležitosti 70. 
výročí ukončení druhé světové války, 
které proběhne 1. 5. 2015.

17) Připomínku p. P. Fejfara k neodkli-
zeným pokáceným stromům v Ústí.

18) Návrh paní H. Hylmarové na řešení 
situace s tiskem čtvrtletníku Podho-
ran.

19) Informaci p. L. Frýby o konání 38. 
ročníku Staropackého krosu, který 
se uskuteční v sobotu 25. 4. 2015.

20) Poděkování p. Ing. Červeného za 
velkou účast občanů Roškopova 
na výjezdním zasedání zastupitel-
stva obce Stará Paka v Roškopově.

21) Dotaz p. P. Antoše na připojení obča-
nů ul. Letné k nově budované kanali-
zaci v této ulici.

USNESENÍ z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce Stará Paka: 

1) schvaluje program 5. veřejného zase-
dání zastupitelstva obce rozšířený o 
bod – ZŠ – Žádost o použití finanč-
ních prostředků z fondu odměn, o 
bod – Pověření starosty obce k pod-
pisu smluv a o bod – Příspěvek DSO 
Novopacko - kompostéry, které jsou 
zařazeny za bod č. 18 programu.  

2) schvaluje ověřovatele zápisu z 5. ve-
řejného zasedání pana Petra Fejfara. 

3) schvaluje návrhovou komisi ve slože-
ní paní Mgr. Pavel Antoš a pan Petr 
Sládek.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení ze 
4. veřejného zasedání zastupitelstva 
Obce Stará Paka. 

5) bere na vědomí zprávu vodohospo-
dářského odborníka Ing. Františka 
Kujana o stavu možného odkanali-
zování nemovitostí intravilánů míst-
ních částí Roškopov a Ústí u Staré 
Paky.

6) revokuje usnesení z 4. veřejného za-
sedání zastupitelstva obce Stará Paka 
ze dne 23.4.2015 bod č. 4 - schvalu-
je prodej pozemku parc.č. 198/2, 10 
m2, zahrada, v k.ú. Stará Paka, panu 
Karlu Šuhájkovi za odhadní cenu z 
důvodu úmrtí žadatele.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
7) schvaluje prodej pozemku parc.č. 

198/2, 10 m2, zahrada, v k.ú. St. Paka, 
paní K. Šuhájkové za odhadní cenu.

Zodpovídá: starosta. Termín: 31.8.2015
8) revokuje usnesení z 3. veřejného za-

sedání zastupitelstva Obce Stará Paka 
ze dne 19.2.2015, bod č. 25 - schvalu-
je převod finančních prostředků na 
provoz MŠ na rok 2015 do investič-
ního fondu ve výši 140 000,-Kč.

Zodpovídá: ZO 
Termín: neprodleně
9) schvaluje rozpočtové opatření č. 3 

Obce Stará Paka pro rok 2015.
Zodpovídá: hlavní účetní 
Termín: průběžně
10) bere na vědomí plnění rozpočtu 

Obce Stará Paka k 31.5.2015.
11) projednalo návrh rozhodnutí o ná-

mitkách k územnímu plánu Obce 
Stará Paka.

12) rozhodlo o námitkách k územnímu 
plánu Obce Stará Paka takto: 

 námitce p. Ing. Martina Horáčka se 
nevyhovuje, námitce p. Petra Če-
vely se nevyhovuje, námitce p. Jana 
Rejmonta se nevyhovuje, námitce 
p. Tomáše Rejmonta se nevyhovuje, 
námitce manželů p. Jaroslavovi a pí. 
Zlatuši Stuchlíkových se nevyhovu-
je, námitce p. Vítězslava Kučery se 
vyhovuje, odůvodnění pro vyhovění 
nebo nevyhovění námitek je součástí 
odůvodnění opatření obecné povahy 
ÚP Stará Paka.

13) souhlasí s vyhodnocením výsledků 
projednání územního plánu obce. 

14) bere na vědomí stanovisko krajského 

úřadu k územnímu plánu obce Stará 
Paka.

15) vydává územní plán po ověření pod-
le ustanovení § 54 odst. 2 stavebního 
zákona, že návrh ÚP není v rozpo-
ru s politikou územního rozvoje, s 
územně plánovací dokumentací vy-
danou krajem nebo výsledkem řeše-
ní rozporů a se stanovisky dotčených 
orgánů nebo stanoviskem krajského 
úřadu.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
16) vypovídá mandátní smlouvu o vý-

konu odborného lesního hospodáře 
uzavřenou mezi Obcí Stará Paka a 
Odborným lesním hospodářem Wo-
tan Forest, a.s.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
17) schvaluje dohodu o změně obecní 

hranice mezi Obcí Stará Paka a Obcí 
Úbislavice, a to změně katastrální 
hranice mezi katastrálním územím 
Brdo a katastrálním územím Zboží 
u Nové Paky na základě zpracování 
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. 
Zboží u Nové Paky.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
18) doplňuje ceník služeb Obce Stará 

Paka o položku „cena za užití obec-
ního pozemku mimo veřejná pro-
stranství 12 Kč/m2/1 den“.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
19) revokuje usnesení z 22. veřejného 

zasedání zastupitelstva Obce Stará 
Paka ze dne 11.9.2014 bod č. 29 - 

obce Stará Paka, konaného dne 25.6.2015 od 18:00 hod. v sále KD Ústí u Staré Paky
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schvaluje budoucí převod přeložky 
plynu STL, včetně nosné konstrukce 
při akci „Obnova po povodni – most 
Ústí“.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
20) schvaluje smlouvu o zřízení věc-

ného břemene mezi SS KHK jako 
povinným, RWE GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným a Obcí Stará Paka jako 
investorem přeložky plynárenského 
zařízení na pozemku parc. č. 741/3 
v k.ú. Ústí u Staré Paky na základě 
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene ze dne 23.9.2014.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
21) schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o 

dílo k akci „Dokončení kanalizace 
v lokalitě Letná“ ze dne 25.9.2014 
mezi Obcí Stará Paka a firmou Kvis 
Pardubice a.s. na částku 595 470,- Kč 
bez DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
22) schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí 

Stará Paka a firmou Reacom s.r.o. na 
zhotovení opravy místní komunika-
ce na poz. parc. č. 670/1 v k.ú. Brdo v 
celkové hodnotě 272 976,- Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
23) schvaluje dohodu o narovnání práv-

ního vztahu mezi Obcí Stará Paka a 
společností RWE GasNet, s.r.o. s tím, 
že nadzemní přechod (konstrukce) 
přeložky STL plynovodu realizovaný 
při akci „Obnova po povodni – most 
Ústí“ byl a je součástí plynového za-
řízení. Vlastnické právo k nadzem-
nímu přechodu (konstrukci) plyno-
vodu přešlo shodně, jako vlastnické 
právo k plynovodu.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
24) schvaluje smlouvu o dílo, na základě 

doporučení hodnotící komise, mezi 
Obcí Stará Paka a firmou Hřiště pod 
Květinou s.r.o. na realizaci dodávky a 
doprovodných prací týkající se akce: 
„Přírodní hřiště MŠ Stará Paka“, 
která je součástí projektu „Zahrada 
Pohádkových skřítků“ za celkovou 
částku 893 503, 76 Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
25) schvaluje kupní smlouvu, na základě 

doporučení hodnotící komise, mezi 
Obcí Stará Paka a firmou Ing. Marek 
Adamčík na dodání stroje „Čelního 
nakladače TL 140 SL s multifunkční 
lopatou KoK 180“ v rámci projektu 
„Nákup techniky pro svoz BRO“ za 
celkovou částku 222 398,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
26) schvaluje kupní smlouvu, na základě 

doporučení hodnotící komise, mezi 
Obcí Stará Paka a firmou Agrico, 
s.r.o. na dodání stroje „Štěpkovač, 
typ Urban TR 75“ v rámci projektu 

„Nákup techniky pro svoz BRO“ za 
celkovou částku 78 650,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
27) schvaluje kupní smlouvu, na základě 

doporučení hodnotící komise, mezi 
Obcí Stará Paka a firmou Fornal tra-
ding s.r.o. na dodání stroje „Trakto-
rového nosiče kontejnerů TN NKH 
7.5 a velkoobjemového kontejneru 
(VOK)“ v rámci projektu „Nákup 
techniky pro svoz BRO“ za celkovou 
částku 410 190,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
28) schvaluje darovací smlouvu mezi 

společností Agrochov a.s. a Obcí 
Stará Paka na dar ve formě finanční-
ho příspěvku ve výši 50 000,- Kč pro 
účel opravy místní komunikace na 
poz. parc. č. 670/1 v k.ú. Brdo.

Zodpovídá: starosta.Termín: neprodleně
29) schvaluje účetní závěrku za rok 2014 

a výsledek hospodaření za rok 2014.
Zodpovídá: ZO Termín: neprodleně
30) projednalo závěrečný účet Obce 

Stará Paka za rok 2014 a zavírá ho 
s vyjádřením souhlasu s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
31) schvaluje příspěvek Lázeňskému mi-

kroregionu na rok 2015 ve výši 16 
192,-Kč.

Zodpovídá: starosta, hl. účetní. Termín: 
neprodleně

32) schvaluje použití finančních pro-
středků z fondu odměn Masarykovy 
základní školy v částce 40 000,- Kč 
na výplatu odměn zaměstnancům 
ZŠ v měsíci červenci 2015.

Zodpovídá: Ředitel ZŠ. Termín: nepro-
dleně

33) pověřuje starostu obce pana Josefa 
Dlabolu k uzavření a podpisu smluv 
o zřízení věcných břemen v rámci 
akce „Obnova po povodni – most 
Ústí“, nutných k úspěšné kolaudaci 
této dopravní stavby.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně
34) schvaluje poskytnutí příspěvku DSO 

Novopacko na profinancování akce 
na zakoupení 50 ks kompostérů ve 
výši 156 000,-Kč pro Obec Starou 
Paku. DSO Novopacko obdrželo 
dotaci z OPŽP ve výši 90% nákladů. 
Tyto náklady by se měly po ukonče-
ní akce obci vrátit. Spoluúčast Obce 
Stará Paka bude 10% nákladů z část-
ky vzešlé z nejvýhodnější nabídky z 
výběrového řízení.

Zodpovídá: starosta. Termín: 30.9.2015
35) bere na vědomí dotaz pí. H. Hylma-

rové ohledně stavu rekonstruované-
ho mostu v Ústí u Staré Paky, zda se 
rekonstrukce dokončí v plánovaném 
termínu.

36) bere na vědomí informaci místosta-

rostky pí. V. Hlostové ohledně pláno-
vané probírky toku Oleška v Ústí u 
Staré Paky.

37) bere na vědomí dotaz p. L. Frýby na 
opravu kanálových vpustí a případné 
pročištění kanalizace v ul. Revoluční 
ve Staré Pace  (u bývalé Velvety)

38) bere na vědomí dotaz p. P. Sládka 
na možnost vytvoření OZV ohledně 
dodržování klidu v obci o víkendech, 
především v neděli (sekání trávy, 
dřeva apod.)

39) bere na vědomí dotaz p. Žantovské-
ho k zamýšlené výstavbě přírodního 
hřiště u Mateřské školy Stará Paka, 
zda se jedná o doplnění stávajícího 
stavu nebo výstavbu nového hřiště. 

40) bere na vědomí dotaz p. Žantovské-
ho na opravu střechy na knihovně 
ve Staré Pace, v jakém termínu bude 
probíhat, kdy bude dokončena, jak 
bude v té době řešen provoz knihov-
ny.

41) bere na vědomí připomínku pí. 
Stuchlíkové ohledně nevyhovění její 
námitky k územnímu plánu Obce 
Stará Paka.

42) bere na vědomí dotaz paní Fenclové 
ohledně přeložky plynu při rekon-
strukci mostu v Ústí u Staré Paky.

43) bere na vědomí návrh paní Fenclové 
na vytvoření písemného doporučení 
ohledně dodržování klidu v obci.

44) bere na vědomí připomínku p. J. Ul-
richa k porušení vrchní vrstvy silnice 
II/284 u jeho objektu čp. 28 při re-
konstrukci mostu v Ústí a žádost o 
nápravu tohoto stavu z důvodu po-
škozování jeho objektu.

44) bere na vědomí připomínku p. J. Ul-
richa k nedodržování dopravního 
značení řidiči nákladní dopravy a 
tím způsobovaných problémů ob-
čanům v Ústí. Požádal o řešení této 
situace.

45) bere na vědomí dotaz pí. H. Ulricho-
vé na regulaci toku Oleška v Ústí u 
Staré Paky.

46) bere na vědomí připomínku pí. A. 
Drašarové k neúnosné dopravní si-
tuaci  na komunikaci v Ústí u Staré 
Paky a nutnost řešení této situace.

47) bere na vědomí návrh pana Ing. 
Krejčího k možnosti vypracování 
studie odkanalizování částí Roško-
pov a Ústí komplexně pro všechny 
objekty a dotaz na možné financová-
ní této studie z rozpočtu Obce Stará 
Paka.

Usnesení schváleno 8 přítomnými členy 
zastupitelstva obce Stará Paka 

Josef Dlabola           Věra Hlostová
        starosta                  místostarosta 

Zapsal: Mgr. Pavel Antoš, dne 25.6.2015
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PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V KNIHOVNĚ
22. 7. – 31. 7. – dovolená  3. 8. – 7. 8. - otevřeno
10. 8. – 21. 8. – dovolená  a od 24. 8. - normální provoz
Přijďte si vybrat na dovolenou i jen tak pro chvíle pohody tu správnou knížku. Vě-
řím, že Vás nabídkou uspokojím. 
Pokud se chystáte do knihovny, klidně si předem kdykoliv zavolejte na tel: 723 343 
501, protože jezdím jako přísedící k soudu a chodím s gratulacemi za seniory a 
může se stát, že i v půjčovní době nebudu v knihovně. Ale hlavně jsem hlava děravá 
a ne vždy aktuální informaci stihnu dát na web knihovny: www.knihovnastarapaka.
webk.cz. 
Děkuji Vám za pochopení.    knihovnice

KNIHOVNA

Nejprve zde vystavil své dřevěné objekty 
pan Karel Hajn. 
Karel Hajn začal své první sochařské po-
kusy z pískovce. V sedmdesátých letech 
vznikaly hlavy, groteskní zvířata a kaš-
na. Experimentoval s pěnosilikátem, ze 
kterého vytvořil několik figur. Ve dřevě 
začínal nejprve s drobnými prsteny, pří-
věsky, brožemi a malými figurkami. V 
roce 1975 ze soukromé iniciativy podní-

V květnu se v knihovně uskutečnily hned dvě výstavy za sebou.

Následovala výstava paní Zuzany /Zany/ Pochylé. Její obrázky se nejvíce líbily dě-
tem, protože byly veselé a plné zvířátek. Jeden její obraz bude zdobit MŠ, protože ho 
dětem paní Pochylá věnovala!

Noc plná kouzel a čar
to byl název opožděného spaní v knihov-
ně /Noc s Andersenem/. Děti z Beruš-
kové třídy, paní učitelky a knihovnice se 
převlékly za čarodějnice a společně kouz-
lily, čarovaly a také se společně bály při 
hledání pokladu. Pozorovaly jsme, jaká 
kouzla si připravily paní učitelky. Před-
stavte si, že klidně propíchly špejlí nafu-
kovací balónek a ten nepraskl! Nebo se 
nám před očima sama nafukovala kou-
zelná rukavice! K čarodějnické atmosfé-
ře tentokrát přispělo i počasí. Když jsme 
totiž s dětmi vyčarovaly pejsky a ti nám 
chtěli předvést svůj výcvik v poslušnos-
ti, spustil se slejvák a vypadl proud! Ale 
my jsme se nezalekly, protože jsme měly 
v baťůžku baterky na hledání pokladu 
a tmu jsme zahnaly. Nakonec se světlo 
umoudřilo, takže jsme si mohli všichni 
pochutnat na dobrůtkách od maminek, 
připravit si pelíšky a při čtení pohádek 
všechny děti krásně usnuly. A zvládly to 
bez maminky a bez pláče!
Druhý den ráno jsme se ještě všichni na-
snídali a už tu byli první nedočkaví ro-
diče. Bylo to prima, všichni jsme si uži-
li legrace a někdo i malinko strachu na 
půdě.

Promítání videa
V sobotu 23. května navečer se v kulturním domě v Ústí sešli milovníci filmo-
vých dokumentů a cestování. Manželé Mikulcovi nám promítli a okomentovali 
videa z cest po Indii a Japonsku. Nutno podotknout, že snad neexistují více roz-
dílné země. V Indii žijí lidé jako ve středověku, kdežto Japonsko je ultramoderní 
země. Účast byla na poměry Ústí veliká /přes 50 lidí/ a bezvadně jsme se všichni 
bavili. Poděkování patří Radkovi Stuchlíkovi s přítelkyní, kteří měli na starosti 
obsluhu a občerstvení, protože jsme si moc pochutnali!
Domluvili jsme se, že na podzim si promítání zopakujeme a Mikulcovi zase vy-
berou nějakou zajímavou destinaci. Přijďte pobejt!

Každý rok na konci června prokazují 
prvňáčci, jak se za celý školní rok popra-
li s písmenky a naučili se číst. Knihovna 
totiž pro ně připravuje slavnost Pasování 
prvňáčků na čtenáře. Všemu předchází 
návštěva knihovny, kde se děti seznámí 
s tím, jak se stát čtenářem, jaké knihy si 
v knihovně můžou půjčit a také jak se s 
knihami zachází. Všechny děti také do-
staly deníček Škola naruby, kam znám-
kují rodiče za to, jak jim před spaním 
čtou. Hned v září si deníčky společně 
prohlédneme a zhodnotíme!

Ale zpět k Pasování.  Na této slavnostní 
akci jsme se sešli v pondělí 15. června v 
zasedací síni OÚ ve Staré Pace. 
Děti si společně s paní učitelkou trošku 
natrénovaly čtení, tentokrát ze Slabikáře, 
a přede všemi to po jednom přečetly. 
Nutno říci, že se nikdo nebál, všichni 
zdárně přečetli svůj text. Někomu to šlo 
lépe, jiný ještě potřebuje trochu trénovat, 
ale všem se to podařilo. 
Následně musely děti odpovědět knihov-
nici na otázky z říše pohádek (to aby pro-
kázaly, že se čtenářem opravdu mohou 
stát) a poté je pan starosta slavnostně 
mečem popasoval na čtenáře. 
Každý prvňáček obdržel za odměnu 

til sochařské sympózium v Dolánkách u 
Turnova, kde byl čtyřmi nadšenci zpra-
cováván pískovec. Od osmdesátých let už 
se věnuje převážně dřevu. Experimentál-
ně ho doplňuje kovovými prvky a rozvíjí 
jak řemeslnou, tak obsahovou stránku 
své tvorby. Jeho díla vlastní asi 30 sou-
kromých sběratelů v Čechách i zahraničí, 
jsou zastoupeny ve sbírkách muzea Tur-
nov a Česká Lípa.

Beseda s ilustrátorkou 
Markétou Vydrovou

krásnou knížku Jiřího Žáčka ODEMY-
KY ZAMYKY (knihy děti dostávají 
zdarma v rámci projektu Už jsem čtenář, 
který financuje SKIP a nelze ji nikde za-
koupit, pouze se k ní „pročíst“), také děti 
získaly „voucher“- volnou vstupenku do 
knihovny pro registraci zdarma, paso-
vací dekret na své jméno a v neposlední 
řadě jako odměnu poukázku na nanuk v 
potravinách MINIPO jako sponzorský 
dar od Alenky Vodičkové. 
Však si hned po slavnosti všichni v ob-
chodě svoji odměnu vybrali! 
Tak milí noví čtenáři, budu se na vás v 
knihovně moc těšit.

Přijela i se svým manželem, který je 
multiinstrumentalista, píše básničky a 
zhudebňuje texty Miloše Kratochvíla,  a 
oba děti velice pobavili. Paní Markéta vy-
právěla o tom, jak se z maličké holčičky 
stala ilustrátorkou a nově i spisovatelkou, 
četla dětem ze své knížky Můj skřítek 
Šalvěj a její manžel Daniel nám potom za 
doprovodu kytary s naší pomocí zpíval 
legrační písničky. Myslím, že se dětem 
povídání a zpívání líbilo a viděli „naživo“ 
ty, kteří pro ně píší, malují a vymýšlejí 
humornou literaturu a hudbu.

Pasování prvňáčků na čtenáře
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SVĚTLUŠKA V KNIHOVNĚ
Nadační fond Českého rozhlasu připravuje další, v pořadí již 13. ročník celorepubli-
kové sbírky „V ZÁŘÍ SVĚTLUŠKY ZÁŘÍ“.
Celonárodní sbírka je součástí dlouhodobého projektu Světluška, jehož cílem je po-
máhat dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením.
V minulém roce se dobrovolníkům z řad studentů podařilo během sbírkového dne 
nasbírat do lucerniček 5 519 125,-Kč. Společně 
s výtěžky z dalších akcí - Kavárna POTMĚ, be-
nefiční večer Světlo pro Světlušku a finančními 
dary se na sbírkové konto v roce 2013 podařilo 
shromáždit 13,8 mil. Kč. Tyto prostředky byly 
v rámci grantového řízení rozděleny na přímou 
pomoc nevidomým – jednotlivcům a nezisko-
vým organizacím, které prostřednictvím svých 
programům nevidomým pomáhají.
Ráda bych informovala všechny čtenáře a návštěvníky knihovny, že v září budete 
opět moci v Místní knihovně ve Staré Pace zakoupením drobných předmětů pod-
pořit sbírku pro Světlušku. Od 1. do 30. září zde bude k dispozici, jako každý rok, 
zapečetěná kasička.

V květnu jsme se také sešli v knihovně 
nad dalším povídáním při čaji. 
Tentokrát pro nás Hanka Hajnová při-
pravila téma 

Lidská řeč a síla slova. 

Dotace nad rámec 
rozpočtu – 

plus pro naši obec
Aby naše obec mohla vzkvétat nad rámec 
svých finančních možností, které určuje 
zákon o rozpočtovém určení daní, musí-
me se „pídit“ o dotačních možnostech ze 
státního rozpočtu, rozpočtu kraje či EU 
a poté žádat.
A můžeme s klidem na duši říci, že  
v tomto směru „nespíme“, protože jsme 
zatím kladně uspěli všude, kde jsme  
o dotace požádali. 
Zde je výčet obdržených dotací na akce, 
které budou realizovány a dokončeny  
v průběhu léta a podzimu 2015.

Most Ústí –
dotace z ministerstva dopravy 85% - 
což je cca  5 400 000,-Kč
Střecha Knihovny – 
dotace z ministerstva kultury 30% - 
cca  230 000,-Kč
Technika na svoz BRO – 
dotace z EU a OPŽP 90% - 
cca  640 000,-Kč
Přírodní hřiště MŠ Stará Paka - 
dotace z EU a OPŽP 90% - 
cca  800 000,-Kč

Součtem dotačních příspěvků v letošním 
roce se dostaneme k částce převyšující  
7 milionů korun. 
Doslova „mravenčí“ práce s administra-
tivou projektových prací a žádostí se za-
tím vyplácí.
Další možností obdržení dotace v letoš-
ním roce je na kanalizaci v lokalitě Letná, 
kde máme podanou žádost na Králove-
hradeckém kraji. 
Zde se výsledek dozvíme až v měsíci září. 

„Držme si palce“.
Josef Dlabola
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I naše škola se každoročně zapojuje do 
této celosvětové akce. V minulém škol-
ním roce jsme třídili odpady a pro le-
tošní školní rok jsme zvolili téma Voda.  
U nás ve škole jsme den Země oslavili 
27. 5. 2015. Hlavním cílem našeho pro-
jetu bylo, aby si děti uvědomily, že ne 
každý si může otočit kohoutkem a napít 
se čisté vody. Snažili jsme se dětem uká-
zat dvě tváře naší modré planety, kdy 
na jedné straně stojí lidé rozvojových 
zemí, kteří trpí žízní, nemají možnost 
přístupu ke kvalitní vodě, nemohou 
dodržovat základní hygienu, a proto 

Š KO L Y

Dopravní výchova 
4. ročníku

V úterý 9. června 2015 vyšla statečně do 
deštivého dne skupina čtvrťáků ze ZŠ ve 
Staré Pace. 
V Nové Pace se zúčastnili výcviku na 
dopravním hřišti. Žáky skličovaly obavy 
a pochyby, zda úspěšně zvládnou testy i 
praktickou jízdu. Laskavý a vstřícný pří-
stup zkoušejících setřásl ze všech žáků 
strach i trému. Pohyb po pozemní ko-
munikaci podle pravidel silničního pro-
vozu jako cyklisté i jako chodci si s veli-
kou chutí užívali. Někteří ještě znejistěli 
před vyhlášením výsledků. Všichni žáci 
zkoušky úspěšně složili. Každý si pyšně 
nesl domů vytoužený průkaz cyklisty.

Milí čtvrťáci, přeji vám hodně šťastně a 
bezpečně ujetých kilometrů při toulkách 
na kole. 

Zdenka Vrátilová 

22. duben byl v roce 1970 vyhlášen jako Mezinárodní den Země. 
Lidé na celém světě si připomínají ekologická témata zatěžující naši planetu.  

Den Země 22. 5. 

každý den umírají tisíce lidí na choroby 
spojené s tímto problémem. Na druhé 
straně stojí lidé z vyspělých zemí, kteří 
vodou plýtvají, znečišťují ji a neváží si 
bohatství, které nám poskytuje pouze 
naše planeta. 
Celý den byl rozdělen do několika blo-
ků: 
1) Děti se ve třídě prostřednictvím 

prezentací seznamovaly s formou 
vody, koloběhem vody v přírodě, 
s vodní sítí ČR i světovou, faktory 
znečišťujícími vodu, způsoby čiš-

tění a úpravy vod, s problematikou 
nedostatku vody v rozvojových 
zemí, …. 

2) Děti poznávaly prakticky sladko-
vodní floru a faunu. 

3) Další blok byl zaměřen pohybově, 
kdy si děti formou soutěže zkouše-
ly přenášet vodu přes překážky. 

4) Celý den každá třída průběžně 
pracovala prakticky na přiděleném 
tématu. Výsledky prací jednotli-
vých tříd byly na závěr vystaveny 
na chodbách školy. 

V letošním roce zaštiťoval starosta Staré 
Paky Josef Dlabola Dopravní soutěž mla-
dých cyklistů, která proběhla 28. 4. 2015 
na dopravním hřišti v Nové Pace. Soutěž 
byla určena pro žáky 5. tříd všech škol 
okrsku Nová Paka. Sestávala ze třech čás-
tí: jízda zručnosti, praktické dodržování 
pravidel silničního provozu a teoretické 
testy. V konkurenci osmi čtyřčlenných 
družstev obsadili naši páťáci 3. a 4. mís-
to.    

M. Nosková

Dopravní soutěž 
mladých cyklistů

Školní výlety 
1. – 2. třída
Nejmladší žáci naší školy z první a druhé třídy nastoupili ráno 3. 6. 2015 do autobusu, 
který je odvezl do Liberce. Zde navštívili krásnou libereckou zoologickou zahradu 
plnou exotických zvířátek. Nejdéle postávali u klecí s bílými tygry, opicemi nebo u 
jezírek s tučňáky či lachtany. V ZOO děti také utratily všechno své kapesné. Málem 
se kvůli nákupům nestihly ani naobědvat. Poté se vyřádily v dinoparku, kde mimo 
jiné zhlédly mnoho rozmanitých druhů pravěkých tvorů i netvorů. Počasí nám přálo, 
užili jsme si sluníčko. Výlet se nám vydařil. Velký dík patří i panu řidiči za trpělivost 
a vstřícnost.     Z. Oborníková a J. Bartošová

5. třídy
V pondělí 15. června vyrazily páté třídy na výlet do Krkonoš. Autobusem jsme dojeli 
do Špindlerova Mlýna a odtud lanovkou na Medvědín. Pro některé děti to byla první 
jízda na sedačkové lanovce. Všechny ji ale zvládly a odměnou jim bylo dovádění na 
dětských prolézačkách na vrcholu.
Naším hlavním cílem byl pramen Labe, tak jsme po chvilce vyrazili na horskou túru. 
Chladnější počasí nám vůbec nevadilo. Výhledy byly nádherné. Jak už to ale na ho-
rách bývá, během chvilky by se mlha dala krájet. Teplý čaj na Vrbatově boudě přišel 
vhod a pak jsme už jen sešli na Horní Mísečky, kde na nás čekal pan řidič s autobusem 
a dovezl nás domů.                 J. Jírová a M. Nosková 

Projektový den – Den vítězství
V tomto roce si celá naše společnost připomíná 70. výročí konce druhé světové války. 
Ani my ve škole jsme nechtěli toto významné výročí opomenout. Domníváme se, že 
je nutné, abychom nikdy nezapomněli na hrůzy druhé světové války, na utrpení lidí 
přímo na frontách, v koncentračních táborech i v zázemí. Proto jsme na 6. 5. 2015 
připravili projektový den, při kterém jsme si nejdůležitější události připomněli.
Na prvním stupni žáci zpracovali toto téma rozmanitým způsobem. Vyhledávali zá-
kladní údaje z doby války, seznámili se s osobnostmi, které významným způsobem 
zasáhly do dění, zpracovávali získané poznatky do prezentací, zhlédli film z tohoto 
období. 
Na druhém stupni každá třída pracovala na předem stanoveném tématu – základní 
data druhé světové války, domácí a zahraniční odboj, květnová povstání, holocaust. 
Po splnění úkolu v jednotlivých třídách se všichni sešli a vzájemně si získané poznat-
ky předali.
S výsledky prací žáků jsme byli velmi spokojeni, zapojili se velmi aktivně, jejich pre-
zentace byly na velmi dobré úrovni, takže jsme je mohli vystavit ve vestibulu školy, 
kde si je každý návštěvník mohl prohlédnout a zároveň si připomenout události spo-
jené s tímto významným výročím.
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Již tradičně se žáci obou pátých ročníků 
vydali na výměnný zájezd do Německa. 
Předposlední květnovou neděli jsme se 
sešli před desátou hodinou před školou. 
S údivem jsme pozorovali pana řidiče, 
jak rovná kufry do všech volných skuli-
nek přistaveného „kočáru“. Vypadalo to, 
že budeme muset autobus nafouknout, 
ale kupodivu se vše s přehledem vešlo. 
Před naloděním každý vyfasoval pytlík 
pro strýčka příhodu a číslo, které nám 
celý týden sloužilo jako kontrola, zda 
jsme všichni. Po sedmihodinové poho-
dové jízdě s naším oblíbeným řidičem, 
který je vlastně tou třetí, chybějící rukou 
učitele a již neopomenutelnou součástí 
našich zájezdů, jsme dorazili do malého 
městečka Craula, kde nás přivítaly paní 
učitelky německých dětí – Marion a Ka-
rin. Pozdravili jsme též Jacqueline – naši 
obětavou kuchařku a šli se ubytovat. Jídlo 
přichystané od maminek jsme uložili do 
ledničky, aby nám vydrželo na výletování 
příští den. Plán našich výletů bylo nutné 
uzpůsobit aktuálnímu počasí. V pondě-
lí nebylo velké teplo, proto jsme vyrazili 
do Mariánských jeskyní. Po prohlídce se 
nám „domů“ ještě doopravdy nechtělo, 
a tak jsme se rozjeli o pár kilometrů dál 
do zábavného parku, kde jsme si užívali 
jízdy na bobové dráze a ve speciálních le-
tadlech. Zde jsme objevili, že se nedaleko 
nachází mořské akvárium s rozmanitými 
mořskými živočichy včetně žraloků a 
krokodýlů. Jednohlasně jsme se dohod-
li, že určitě stojí za to tento podmořský 
svět navštívit. Cesta neměla trvat moc 
dlouho, ale již po pár kilometrech jsme 
zjistili, že to nebude jen tak. Bylo na nás 
nastraženo snad nekonečné množství 
objížděk. Při každé další „Umleitung“ už 
na nás šly mdloby. Dokonce i do té doby 
vtipné otázky: „Už tam budem?“ nás ně-
jak přestaly bavit. Obavy z toho, že akvá-
rium zavřou dříve, než dorazíme, byly 
opravdu obrovské. „Umleitungen“ nás 
ale nedostaly a my prohlídku dooprav-
dy stihli. Byl to ohromný zážitek. Snad 
nejvíce času jsme samozřejmě strávili 
u krokodýlů. Večeři jsme si vychutnali. 
Nejvíce si ji ale zasloužil - kdo jiný než 
pan řidič Miloslav Otta. V penzionu nás 
čekalo další překvapení, při stezce odva-
hy jsme objevili na půdě hernu, kde jsme 
se každý den pořádně vyřádili. 
Úterní ráno bylo zpočátku dost ospalé. 
Nikomu z nás se totiž vůbec nechtělo 
vstávat. Čekal nás opravdu náročný den. 
Po prohlídce partnerské školy v Bad Lan-
gensalza jsme zamířili do jedné z krás-
ných zahrad tohoto kouzelného města, 
kde jsme si při hrách procvičili pár slo-

6. třída
Šesťáci letos vyrazili na dvoudenní výlet do Jinolic. Nejdříve jsme se ubytovali a rych-
le seznámili s nejbližším okolím. Poté jsme se vypravili na vyhlídku Brada a do Pra-
chovských skal, kde jsme obdivovali krásu pískovcových útvarů. V chatovém táboře 
jsme si hezky zasportovali, projeli se na loďkách a šlapadlech a trošku se i pocachtali 
ve vodě. Výlet neměl chybu, už se těšíme, kam se vypravíme příští školní rok.

J. Kuželová

Školní výlety

7. a 8. třída
Ve čtvrtek 11. 6. jsme se ráno vydali vlakem na školní výlet. Naším cílem byla Malá 
Skála. Po příjezdu jsme se ubytovali v kempu Ostrov a následně jsme se vydali na 
výlet do Suchých skal. Po návratu z túry jsme trávili volný čas sportem a hrami, večer 
jsme si zazpívali u ohně. Druhý den nás čekala plavba na raftech z Malé Skály do 
Dolánek u Turnova. Velice jsme si užili tuto i zpáteční cestu, kterou jsme urazili na 
koloběžkách. Výlet se nám moc líbil, počasí nám přálo a už teď se těšíme na další. 
   M. Žalská a M. Nosková
9. třída
Na konci května se deváťáci vydali na školní výlet do Teplic nad Metují. Počasí bylo 
jako stvořené pro pěší výlety. Během čtyřdenního pobytu jsme navštívili rozhlednu 
Čáp, nejvyšší bod v Teplických skalách, cestovali jsme vlakem do Broumova a pro-
hlédli si rozsáhlý starobylý klášter s krásným barokním kostelem, vypravili jsme se do 
Adršpašských skal. Po návratu do kempu nám vždy zbylo ještě dost sil na volejbalové 
zápasy. Jak na výletech, tak při sportování jsme si náš poslední školní výlet opravdu 
užili. Byl plný zábavy, smíchu a dobré nálady. 

K. Kamlerová

Tradiční zájezd pátých 
ročníků do Německa
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Jarní výtvarná dílna s MZŠ Libštát
V pondělí 20. 4. odpoledne se skupina dívek z 5. - 9. třídy lib-
štátské školy pod vedením p. uč. Kateřiny Krejčové vypravila 
vlakem do Staré Paky. Naše a libštátské žákyně čekalo již čtvrté 
společné setkání a odpoledne plné nových výtvarných nápadů. 
Paní učitelka Nina Rulfová nám opět představila netradiční 
výtvarné techniky, které jsme si vyzkoušely, a z nejrůznějších 
materiálů jsme vyrobily řadu pestrobarevných jarních dekora-
cí. Děkujeme!
Naše výrobky budou opět k vidění v prostorách Gernatova 
domu v Nové Pace; přijďte se na výsledky naší práce podívat!!! 
Při těchto dílnách nejde ale jen o samotné tvoření, ale také o 
setkávání s žáky jiné školy, sdílení rozličných přístupů k práci a 
zážitek ze společně stráveného odpoledne : )

K. Krejčová a N. Rulfová

víček. Potom už jsme se pustili do přípravy oběda v podobě 
pizzy a bylinkových karamelek coby sladké tečky. I zde se 
nám hodila slovní zásoba, na které jsme pracovali celý školní 
rok. Následovala prohlídka města a zmrzlina. Na závěr nás 
uchvátil pohled na svět z výšky korun stromů. To už se ale 
každému z nás začalo hlásit nespokojené bříško a my se těšili 
na večeři. Tento den nás nikdo nemusel dvakrát přemlouvat 
a my se s chutí uložili do peřin. 
Ve středu ráno jsme vstávali s chutí, neboť jsme se nemoh-
li dočkat, co nového uvidíme. Hrad Wartburg a miniatury v 
Ruhle nás doopravdy nadchly. Ještě večer jsme si pamatovali 
snad každou maličkost, kterou jsme se tento den dozvěděli. 
K údivu obou učitelek jsme dokonce dokázali upotřebit zna-
losti historie a najít v našich dějinách osobnosti, které měly 

pro Česko stejný význam jako ty, které působily na Wartbur-
gu. Po návratu do Crauly jsme si na hřišti s místními dětmi 
zahráli míčové hry. 
Čtvrtek byl ve znamení loučení, ale i tak jsme si ještě užili do-
poledne v botanické zahradě a nakoupili dárečky v obchod-
ním centru. V tento den byl třešničkou na dortu bowling, 
který jsme si zahráli s plným nasazením. Mnozí z nás prvně 
v životě. Balit kufry se nám moc nechtělo, ale po rodičích se 
nám již začalo stýskat. Co naplat? 
Teď nás čekala již jen cesta domů. Rychle nám to uteklo a my 
se už vlastně těšili na to, jak doma budeme všem vyprávět, co 
jsme všechno viděli a zažili. Do Staré Paky jsme dorazili ve 
výborné náladě a s písní NONSTOP od Michala Davida na 

rtech! Náš společně strávený týden v Německu vlastně jeden 
velký „nonstop“ byl! Velký dík patří panu řidiči Miloslavu 
Ottovi a všem německým učitelům, kteří se o nás výtečně 
starali. Doufáme, že jim budeme moci v dohledné době jejich 
pohostinnost oplatit. DÍKY!    Z. Oborníková a M. Nosková

Tradiční zájezd pátých ročníků do Německa
pokračování ze strany 8
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SPORTOVNÍ HRY MATEŘSKÉ ŠKOLY 
Ve středu 3. června pořádala mateřská škola již tradiční sportovní dopoledne pro 
děti. Na rozdíl od loňského roku, kdy se pro silný déšť musely hry uskutečnit v budo-
vě školky, si děti s učitelkami zasportovaly na sokolském hřišti. 
Již o půl deváté ráno vyrazily s baťůžky směrem k „Sokoláku“. V průběhu dopole-
dne potom závodily ve skákání v pytli, běhu, hodu míčkem, skoku do dálky, ale i v 
takových disciplínách, jako je chůze se šaškovským kloboukem na hlavě, chůze na 
pohyblivém chodníku nebo běh s míčkem na lžíci. 
A kdo vyhrál? No přece všichni. Naši malí sportovci byli hrdí na zlaté medaile, které 
si odnesli domů. Děkujeme tímto firmě Betonsport, která pro všechny děti mateřské 
školy medaile zakoupila.

Sportovní úspěchy ve školním roce 2014 – 2015
Kromě vědomostních soutěží, kde nás reprezentují spíše jednotlivci, bývají naši žáci úspěšní i ve sportovních soutěžích, a to 
hlavně v kolektivních sportovních hrách.
Nejvýraznější úspěchy v tomto školním roce zde předkládáme:
Dívky – okresní finále ve stolním tenisu, kategorie 8. – 9. tříd –  2. místo
Chlapci – okresní kolo v halové kopané, kategorie 8. – 9. tříd –   1. místo
Chlapci – okresní kolo v basketbalu, kategorie 6. – 7. tříd –   1. místo
Chlapci – okresní finále ve vybíjené 6. tříd –     1. místo
Dívky – okresní finále ve vybíjené 6. tříd –     2. místo
V některých soutěžích naše děti postupovaly do krajského finále, kde se jim podařilo také vybojovat přední místa:
Basketbal chlapců 6. – 7. tříd –      3. místo
Vybíjená 6. tříd – chlapci – 1. místo, dívky –     2. místo 

L. Harčarik

MATEŘ SKÁ  Š KO L A

Zápis 
do mateřské školy

Zápis do mateřské školy se uskutečnil 
dne 14. 5. 2015. K zápisu se dostavilo 
celkem 20 dětí se svými rodiči. Všem 
žádostem jsme mohli vyhovět. Proto-
že se nám od září postupně uvolnilo 
ještě několik dalších míst, mohli jsme 
přijmout i tři děti, které rodiče přihlá-
sili teprve po zápise. 
V současné době máme ještě jedno 
volné místo. 
Naše paní učitelky se snaží, aby vstup 
těch nejmenších do nového prostředí 
mateřské školy probíhal bez problé-
mů, aby ukápnutých slziček při prv-
ním odloučení od maminky bylo co 
nejméně. Poučení, jak usnadnit dítěti 
přijmout tuto novou změnu, dostávají 
rodiče již při zápise. 
Potom následuje odpoledne, kdy se 
mohou přijít s rodiči seznámit s no-
vými kamarády, pohrát si v pro ně 
novém prostředí. Pro některé děti je 
to kromě zápisu druhá návštěva. Ta 
první v naší mateřské škole probíhá 
již v měsíci dubnu, při Dnu otevře-
ných dveří. 
V průběhu září chodí některé děti do 
třídy s rodiči a s těmi se také postup-
ně zapojují do všech činností, a tak si 
lépe přivyknou. 

Přejeme všem novým 
dětem, aby se jim u nás 
líbilo a mateřskou školu 
navštěvovali s radostí. 

Lenka Typltová

Pěkným koncem každého školního roku 
je závěrečný společný výlet. Letos jsme 
vybrali prohlídku zámku Sychrov.
Objednaný autobus přijel včas, a tak jsme 
mohli s dětmi Sluníčkové a Beruškové 
třídy vyrazit. Paní kuchařky nám připra-
vily svačinu, k obědu napekly řízky a za-
balily zeleninu a jablíčka. Děti měly ještě 
navíc v batůžcích dobroty od maminek. 
Hlad nám tedy nehrozil.
Cesta uběhla rychle, došlo i na písničky 
a různé hry. 
Před vlastní prohlídkou zámku jsme se 
museli posilnit a svačinka tak přišla k 
chuti. Na zámku se nás pak ujala paní 
průvodkyně převlečená jako princezna. 
Společně jsme prošli část zámku a ona 
dětem velmi pěkně a přiměřeně jejich 
věku vyprávěla o jeho dávných obyva-
telích a jejich životě. Děti si prohlédly i 
výstavku dětských hraček z 19. století. 
Ty je samozřejmě zaujaly nejvíce a nám 
dalo hodně práce přesvědčit je, že to jsou 
hračky opravdu jen na koukání.
Naše další cesta vedlo do krásně upra-
veného zámeckého parku plného okras-
ných stromů. Některé stromy děti po-
znaly, ale většinu tvořily pro nás exotické 
dřeviny. Děti zaujalo i velké množství 

Výlet Sychrov – 6. května 2015
krásně vonících konvalinek. Ty by se ma-
minkám velice líbily.
Pobíhání a hry v parku děti natolik „vy-
čerpalo“, že jsme museli hledat sílu v říz-
ku od paní kuchařky. I s chlebem byl vý-
borný. Jako zákusek posloužily dobroty 
od maminek.
V malém zámeckém jezírku jsme viděli 
zlaté rybky a ony nám předvedly malé 
závody v plavání. To už jsme ale museli 
začít balit batůžky a vydat se parkem zpět 
k autobusu. Měli jsme štěstí, počasí nám 
přálo, a tak si tento den mohly děti plně 
užít.
Cesta zpět proběhla klidně. Některé děti 
už byly unavené a v autobuse usnuly. 
U mateřské školy už na nás čekaly ma-
minky, tatínkové i babičky a dědečkové 
a děti se hned mohly svěřit se svými zá-
žitky. 
Domů si děti na památku nesly princez-
nin poklad - krásné polodrahokamy, kte-
ré si na zámku našly.

Všichni byli spokojení a těšíme se na dal-
ší výlet.

Věra Šilhánová   
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Po dvou letech k nám do školky zavítal pan Josef Hloušek s nabídkou programu Spor-
tovní školička. Zájem rodičů byl velký a tak jsme v dubnu mohli začít chodit sporto-
vat do tělocvičny Základní školy. 
Sportovní školička je ucelený program sportovní přípravy pro děti od 4-6 let. Zamě-
řuje se  také na vytvoření kladného vztahu dětí ke sportu a zdravému pohybu. Děti se 
v průběhu osmi lekcí, pod dohledem hlavního trenéra pana Hlouška a dalších trené-
rů, seznámily se základy např. basketbalu, fotbalu, florbalu a volejbalu. Vyzkoušely si 
svoji celkovou obratnost a někdy překročily i své hranice strachu. 
Každý čtvrtek se děti s očekáváním a chutí vydávaly do tělocvičny, kde pro ně byly 
připraveny hry, překážkové dráhy, cvičení na nářadí, hry s míči a další.
Sportovní školičku jsme si všichni užili ve zdraví a kdo ví, třeba se s trenéry setkáme 
zase za rok.    Kobrová Jiřina

Sportovci z mateřské školy Dravci v MŠ
Dětem v mateřské škole byli představeni, 
pro ně přijatelným a zajímavým způso-
bem, některé druhy našich dra-
vých ptáků. Při výkladu se děti 
dozvěděly, jak se každý pták 
jmenuje, 
kde žije, 
čím se 
živí a ptáci 
byli předvedeni 
i v letu. Dravce 
cvičitel nosil k 
dětem tak, aby 
si je mohly co 
nejlépe prohlédnout 
z blízka. Některé 
děti si vyzkoušely přílet 
na ruku a každý zájemce si mohl některé 
dravce i pohladit. 
Nakonec se dětem předvedl i lovecký psí 
kamarád a ochočená fretka. 
Kontakt dětí s dravci i zvířaty byl oprav-
du bezprostřední.

Pilařová Odeta

Sedmikrásky 
v mateřské škole

 v Levínské Olešnici
Začátkem května děti ze třídy Sedmi-
kráska společně navštívily Mateřskou 
školu v Levínské Olešnici. Děti i paní 
učitelky nás provedly prostory své škol-
ky, společně jsme si všichni pohráli, za-
zpívali a povídali si. Po svačině nám paní 
učitelky ukázaly jejich pěknou školní 
zahradu, kde se děti pohoupaly, sklouzly, 
zaskákaly si na trampolíně. Na vycházce 
nám děti ukazovaly svoji oblíbenou lou-
ku, sousedící s ohradou, kde se pasou 
koně. A část lesa, kam si chodí nejraději 
hrát.
Společně s dětmi jsme si užily v Levínské 
Olešnici moc pěkný den. Všem jsme po-
děkovaly a na oplátku jsme je pozvaly k 
nám do MŠ Stará Paka.

M. Vytvarová

Pedagogická praxe v mateřské škole
V letošním školním roce nás navštívily celkem tři studentky pedagogických škol.
V květnu absolvovala ve třídě Sedmikráska řízenou praxi Simona Drábková, stu-
dentka 1.ročníku SOŠPg v Nové Pace. Během praxe se seznámila s chodem mateř-
ské školy, poznala zásady práce s dětmi a odnesla si mnoho poznatků do budoucí-
ho povolání. Praktikantka Simona ochotně dětem pomáhala s oblékáním, úklidem 
hraček, hygienou, stolováním. Zvládla s dětmi i jednoduché řízené činnosti, např.
pohybové hry, zpěv písní, četbu pohádek, vyprávění nad obrázky.
Děti si studentku oblíbily a těší se na další shledání v příštím roce.

E. Zahradníková

SPORTOVNÍ HRY SENIORŮ
Dne 3. 6. 2015 se ve Skřivanech konaly III. Sportovní hry seniorů Královéhradeckého 
kraje. Za Svaz důchodců Novopacka se zúčastnilo v 10 disciplínách 26 sportovců. 
Velmi úspěšní jsme byli ve stolním tenise, v hodu šipkami, během na 200 m a v disko-
golfu.

Úspěšní sportovci:
stolní tenis do 70 let -  zlatá medaile  Rosenbergová Marta
stolní tenis 71-80 let zlatá medaile  Rosenbergová Marta
stolní tenis 71-80 let stříbrná medaile  Lánský Jaroslav
Diskogolf 71-80 let zlatá medaile  Hamáčková Antonie
Diskogolf do 70 let stříbrná medaile  Fejfarová Jana
Běh 200 m do 70 let stříbrná medaile  Novák Vladimír

Bohumír Hamáček

Staropacký divadelní červenec 2015
Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se spolkem Open Art a Masarykovou zá-
kladní školou vás srdečně zvou na Staropacký divadelní červenec, během kterého 
se budete moci vy a především vaše děti každou červencovou středu od 17.00 po-
bavit u divadelního představení. Různé divadelní soubory ze všech koutů republiky 
předvedou své umění v prostoru za základní školou. Vstup je zdarma. Těšit se mů-
žete také na koncert Bongo Bombarďáka („BomBarďák není sice úplný vzor vašich 
dětí, ale zase na něm můžete ukázat, že... Škola se nezapaluje. Zvířata se netýrají. 
Rodiče se nezamykají na balkon (někdy). Jediné, co tomuhle hiphoperovi jde, je 
hudba. Kdyby ho kluci nevyhodili z kapely. Folk jů! Krátké scénky, divoké struny, 
bláznivé řeči, dance plné rance.“)
Předběžný program na celý červenec: 
  1. 7. středa Divadlo Na cestě (Liberec): O Plaváčkovi za školou
  8. 7.  středa TEArTR RAJDO (Mlázovy): 
  Karkulka červená   za školou
15. 7.  středa Bongo Bombarďák - koncert    
       AVZO Roškopov
22. 7. středa Divadlo jednoho Edy (Liberec): Jak sloni k chobotu přišli, 
  O nepořádném křečkovi   za školou
29. 7. středa Čmukaři (Turnov): Kašpárek chodí pěšky za školou

Pro aktuální informace sledujte plakáty a stránky obecního úřadu 
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Přírodovědné soutěže 
Žáci naší školy si i v letošním školním roce odnesli z přírodovědných soutěží řadu 
předních umístění. 
1) 22. 10. 2014 – Přírodovědný čtyřboj, SZeŠ Hořice, 2. místo 
2) 24. 2. 2015 - školní kolo poznávání živočichů, ZŠ Stará Paka, zúčastnilo se 69 žáků 
3) 10. 3. 2015 – okrskové kolo v poznávání živočichů, ZŠ Husitská Nová Paka 
 3. třída: 1. místo – Jakub Kraus, 3. místo – Karolína Machová 
 4. - 5. třída: 3. místo - Vojtěch Reš 
 8. - 9. třída: 2. místo – Jarmil Šolc 
4) 26. 5. 2015 - školní kolo v poznávání rostlin, zúčastnilo se 76 žáků 
5) 28. 5. 2015 - okrskové kolo v poznávání rostlin, Gymnázium Nová Paka 
 3. třída: 2. místo – Aneta Šindlerová, 3. místo – Karolína Machová 
 4. - 5. třída: 3. místo – Hana Selveková 
 8. - 9- třída: 2. místo – Jarmil Šolc 
6) 2. 6. 2015 – okresní kolo v poznávání živočichů a rostlin, SZeŠ Hořice,
 5. - 7. třída: 2. místo – H. Selveková 

Každý rok v červnu pořádáme Dětský 
den v Ústí na hřišti. Ten letošní se usku-
tečnil v sobotu 6. 6. 2015 za krásného 
parného počasí. Snad právě proto účast 
dětí a rodičů byla trošičku menší, ale i 
tak se děti zúčastnily mnoha připrave-
ných soutěží.
U vstupu je přivítala Květa s Milanem, 
kteří všem přítomným dětem darovali 
barevná molitanová zvířátka. Pod vede-
ním Jitky děti skákaly v pytli, zatlouka-
ly hřebíky, kousaly do koláčů, přenášely 

D Ě T S KÝ  D E N  V  Ú S T Í  u  S t .  P a k y

vodu na zádech a ještě mnoho dalších 
nových soutěží si na ně paní učitelka 
vymyslela. Nakonec všechny děti hrály 
míčovou hru “všichni proti všem“. Ne-
chyběla ani tradiční “zobaná“. V dětském 
koutku si malovaly a vyráběly medaile 
menší dětičky pod vedením Káti a De-
nisy. Zastřílet ze vzduchovky si všichni 
mohli vyzkoušet u Honzy. Celé odpole-
dne zpříjemňovali hudbou Petr a Štefan. 
O bohaté občerstvení se starali Moni-
ka, Jiřka a Slávek, kteří se toho zhostili 

profesionálně. Dětskou tombolu si děti 
i rodiče určitě užívali, když vyhráli tak 
krásné ceny! A když se na losu smajlík 
škaredil, tak alespoň dostaly od Léni a 
Aleše bonbónky. Veliké díky patří všem 
sponzorům, kteří nás podpořili finančně 
i cenami do soutěží a tomboly.
Všem, kteří pomohli při přípravě a usku-
tečnění tohoto odpoledne, patří veliký 
dík.

Za Občanské sdružení 
Dětského dne Lenka
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Nová Paka – Železniční nadjezd u Nové 
Paky v pondělí odpoledne zdemoloval 
neopatrný řidič kamionu, který převážel 
bagr a špatně odhadl jeho výšku.
Most poškozený bagrem za kamionem. 
Autor: HZS Nová Paka „Stroj se pod 
mostem zaklínil, nadzvedl konstrukci o 
půl metru, vytrhl koleje a most posunul,“ 
řekl Deníku mluvčí Správy železniční 
dopravní cesty Marek Illiaš. Vlaky na 
trati mezi Starou a Novou Pakou přestaly 
jezdit a nahradily je autobusy, přerušen 
byl i silniční provoz pod mostem. Policie 
však později auta pod most pustila a do-
pravu řídila kyvadlově. Vlakový provoz 
bude zastaven zřejmě až do dnešního 
odpoledne.
„Původní odhad byl ještě horší, počítali 
jsme s daleko delším přerušením,“ při-
pustil mluvčí. První zprávy dokonce ho-
vořily o tom, že se nadjezd sesouvá. Vče-
ra konstrukci prozkoumal statik a dnes 
kolem 16. hodiny by na most mohly vjet 
vlaky. „Budou tímto místem projíždět 
sníženou rychlostí, takže naberou mírné 
zpoždění,“ upozornil Marek Illiaš.
Škoda, kterou bagr způsobil, zatím neby-
la vyčíslena, podle mluvčího však půjde 
do milionů korun. nprap. H. Klečalová

Na vlakovém nádraží 
řádil sprejer
JIČÍNSKO - Případ šetří novopačtí poli-
cisté jako přečin poškození cizí věci. 
V sobotu 9. května krátce před třetí hodi-
nou ranní úřadoval na vlakovém nádraží 
ve Staré Pace neznámý sprejer, který zde 
„ozdobil“ různobarevnými nápisy moto-
rový vůz a bok přípojného železničního 
vozu. Celková škoda byla vyčíslena na 10 
tisíc korun. Případ šetří novopačtí poli-
cisté jako přečin poškození cizí věci, za 
což pachateli hrozí až rok vězení.

DRZÍ ŘIDIČI - O tom, že někteří řidiči nerespektují dopravní značení, se přesvěd-
čili v odpoledních hodinách dělníci ve Staré Pace. 

U viaduktu prováděli stavební práce, a i když byla v daném úseku umístěna do-
pravní značka zákaz vjezdu, přesto ji mnozí řidiči nerespektovali a do prostoru 
stavby vjížděli a po chodníku pak pokračovali dál v cestě. Policisté sice žádného 
hříšníka na místě neodhalili, přesto přijali opatření, aby už řidiči nemohli do pro-
storu stavby vjíždět.

Ohnivý kouhout vyskočil
Profesionální hasiči z Jičína, Nové Paky 
a dobrovolní hasiči z Lázní Bělohrad, 
Nové Paky, Pecky, Staré Paky, Bělé u Pec-
ky a Roškopova zasahovali v pátek 5. 6. 
2015 v odpoledních hodinách (ohlášeno 
17:26) při požáru klestu a necelých 30 
kubíků dřeva v lese v Roškopově. Požár 
byl na ploše o přibližné rozloze 60 x 100 
m. K požáru bylo nasazeno osm cister-
nových automobilů a několik vodních 
proudů. Požár se podařilo po třech ho-
dinách zcela zlikvidovat. Příčina požáru 
i škoda je v šetření.

PO L I C I E  A  H A S I Č I

ilustrační foto

Zaklíněný bagr zdemoloval železniční nadjezd
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Vzpomínám na dny, kdy jsem po náh-
lém úmrtí svého předchůdce Arnošta 
Štěpánka jeho funkci tehdy přebíral. Vy 
starší čtenáři mého příspěvku se na něho 
jistě pamatujete jako na obětavého a svě-
domitého tělovýchovného pracovníka. 
Zodpovědně prohlašuji, že jsem se sna-
žil se svými spolupracovníky v jeho úsilí 
pokračovat. Za dobu mého působení v 
čele staropacké tělovýchovy s vděčností 
a poděkováním vzpomínám především 
na spolupráci s místopředsedou Ladisla-
vem Frýbou, s Bohuslavem Nýdrlem, ve 
funkci hospodáře si bezchybně po léta 
počínal Eda Sucharda a jeho pokračova-
tel Míra Dlouhý.  Významným pomocní-
kem byl i Jirka Karel, Jarka Nypl a dlou-
holetý spolupracovník ve výboru celé 
tělovýchovy i fotbalového výboru Honza 
Šulc. Takto bych mohl jmenovat řadu 
dalších obětavých lidí, kteří bez nároku 
na jakoukoliv odměnu věnovali práci tě-
lovýchovného funkcionáře ve Staré Pace 
svůj volný čas.
Významným pomocníkem a spolupra-
covníkem bylo i vedení obce. Právě za 
působení tehdejšího starosty Slávka Fiše-
ry a místostarosty Edy Hradeckého se v 
našich hlavách zrodila myšlenka přebu-
dovat nevzhledný Sokolák postupně do 
dnešní podoby. Celou tuto akci se poda-
řilo dokončit za významné pomoci Věry 
Hlostové, v té době krajské zastupitelky, 
a Vladimíra Blažeje, člena výkonného 
výboru Českomoravského fotbalového 
svazu, který významně pomohl s finan-
cováním fotbalového hřiště s umělým 
travnatým povrchem. Málokdo si mož-
ná uvědomí, že od slavnostního otevření 
uplyne letos v září dlouhých 10 let.
Obec také významně pomohla při reali-
zaci dlouhodobého snu, který měl lyžař-
ský oddíl, a to vybudování nového lyžař-
ského vleku. Velkou zásluhu na tom mají 
pochopitelně členové lyžařského oddílu 
v čele s Václavem Šepsem. Za množství 
odpracovaných hodin si jistě nezaslouží, 
aby se k nim paní Zima chovala s dodáv-
kou sněhu tak macešsky. Ale já spolu s 
nimi věřím, že se dočkáme…
Lyžníky musím dále pochválit za vzor-
nou péči o chalupu v Rokytnici. V této 
péči úspěšně pokračuje a navazuje na 
úsilí Jirky Šorma st. současný správce 
Milan Straňák.
Pokud se chci zmínit o oddílu stolního 
tenisu, nemohu nevzpomenout Jarku 
Zajíce. Troufnu si říci, že právě on stál 
u výkonnostního růstu staropackých 
stolních tenistů, který byl dále rozvíjen 
Jirkou Krutským a Milanem Pánkem a 

NOHEJBAL V ÚSTÍ
V sobotu 29. května proběhlo v Ústí u Staré Paky tradiční nohejbalové klání. 
Zúčastnilo se 6 týmů (slabá účast - hodně tradičních účastníků se omluvilo). 
Na 1. místě mužstvo s názvem „B 52” z Nové Paky ve složení: Kazda, Morávek, 
Sochor M. 
Na 2. místě mužstvo „Traktorka” 
ve složení: Krejčí, Sochor L., 
Šindelář. 
Na 3. místě „LOKO Štikov” ve 
složení:  Bergr, Brádle, Kraus. 
Družstva se utkala nejprve 
mezi sebou a pak podle vý-
sledků vznikla finálová skupi-
na o 1. až 3. místo a skupina o 
4. až 6. místo.

Pavel Svoboda

v současným předsedou oddílu Janem 
Herberem. Snahou „A“ mužstva je vybo-
jovat účast ve třetí lize tohoto krásného 
sportu. Budu na dálku určitě držet palce.
Oddíl kopané prošel v nedávné době vý-
raznou změnou ve vedení a v celkovém 
pojetí složení staropackého mužstva. 
Hraje se sice pouze okresní přebor, ale 
nové vedení se opírá o své odchovance, 
kteří budou mít v budoucnu jistě vyšší 
cíl.
Minulému vedení oddílu kopané nelze 
upřít zásluhy o výrazný posun v kvalitě 
hrací plochy, stavu kabin, střídaček, o in-
stalaci umělé závlahy a celkové zlepšení 
úrovně fotbalového hřiště. Takže díky 
i za to. O okolnostech  vyřazení z kraj-
ských soutěží se nechci zmiňovat. 
Určitě je nutné se zmínit i o činnosti 
Asociace sportu pro všechny, která také 
patří do TJ. V současné době zajišťuje 
pouze pravidelná cvičení žen, ale i to je 
záslužné. 
Posledním, nejmenším a nejmladším, je 
oddíl cyklistiky.  Jeho členové se účastní 
s úspěchem řady závodů po celém kraji i 
mimo něj. Vzorně tak reprezentují naši 
obec.
Vážení čtenáři, určitě by se dalo psát o 
činnosti staropacké tělovýchovy obšírně-
ji. Se svými spolupracovníky jsem zažil 
chvíle radostné i méně radostné. Nové-
mu vedení TJ SOKOL v naší obci přeji, 
aby ty radostné převládaly. Současné 
vedení obce je podle mého názoru záru-
kou toho, že největší spolek se bude dále 
rozvíjet a bude nabízet možnost sportov-
ního vyžití dospělým a hlavně mládeži. 

Vážení Staropačáci, 
Dovoluji si Vám oznámit, že výroční valná hromada TJ Sokol zvolila nový výbor a 
nového předsedu. Protože jsem do voleb nového výboru již nekandidoval, ukončil 
jsem po 29 letech své působení ve funkci předsedy staropacké tělovýchovy. 

Rovněž věřím, že dojde ke zlepšení ve 
financování sportu a tělovýchovy v naší 
zemi, neboť současný stav je ze strany 
nadřízených orgánů neúnosný. Tím více 
vyniká každoroční finanční pomoc obce.
Na úplný závěr chci pozdravit všechny 
kamarády, se kterými jsem v minulosti 
potil za Starou Paku hokejové a fotbalové 
triko, se kterými jsem mnohokrát absol-
voval Krkonošskou 70, Jizerskou 50 či 
jiné sportovní akce.

Novému vedení tělovýchovné jednoty 
přeji dobrou vzájemnou spolupráci ne-
jen ve vlastním výboru, ale i s vedením 
obce, školy a dalšími staropackými spol-
ky. Pevně věřím, že v čele s novým před-
sedou Jardem Bilem se to bude dařit.

Milan Pospíšil, 
emeritní předseda TJ Sokol Stará Paka
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fotosloupek

Nohejbal 2015 - vítězové Simonka Drábková

Pasování prvňáčků Ukázka výcviku sokolnických dravců 

Sportovní školička Výlet na Sychrov

Výlet Sedmikrásek do mateřské školy v Levínské Olešnici Nové děti


