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Zastupitelstvo obce Stará Paka: 
1) schvaluje program 15. veřejného zasedá-

ní Zastupitelstva obce Stará Paka rozšíře-
ný v bodě 14) smlouvy o podbod písme-
no j/ smlouva kupní – osobní automobil 
Fabia.

2) schvaluje ověřovatelem zápisu z 15. ve-
řejného zasedání paní Hanu Hylmaro-
vou.

3) schvaluje návrhovou komisi ve složení 
paní Mgr. Ivona Hykyšová a pan Mgr. 
Pavel Antoš.

4) bere na vědomí kontrolu usnesení z 14. 
veřejného zasedání Zastupitelstva obce 
Stará Paka. 

5) schvaluje rozpočtové opatření č. 1 obce 
Stará Paka na rok 2017.

Zodpovídá: ZO, hlavní účetní.
Termín: průběžně.
6) schvaluje opravu položky v rozpočtu na 

rok 2017. Dle zákona o rozpočtové sklad-
bě č. 463/2016 Sb. se ruší v rozpočtu na 
rok 2017 položka 1351 – Odvod z loterií 
a podobných her kromě z výherních hra-
cích přístrojů a nahrazuje novou polož-
kou 1381 – Daň z hazardních her.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně
7) schvaluje odpisový plán dlouhodobého 

majetku obce Stará Paka pro rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně.
8) schvaluje paní Hanu Hylmarovou jako 

přísedící u Okresního soudu Jičín na vo-
lební období let 2017-2021.

Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně.
9) schvaluje místostarostku Věru Hlostovou 

jako delegátku na valnou hromadu spo-
lečnosti V. O. S. Jičín a.s., která se koná 
dne 7. 6. 2017.

Zodpovídá: ZO. Termín: průběžně.
10) bere na vědomí plnění rozpočtu sociální-

ho fondu obce Stará Paka za rok 2016.
11) schvaluje návrh rozpočtu sociálního fon-

du obce Stará Paka na rok 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: neprodleně.
12) schvaluje účetní závěrku Masaryko-

vy základní školy Stará Paka k 31. 12. 
2016. 

Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně
13) schvaluje výsledek hospodaření Masary-

kovy ZŠ za rok 2016 ve výši 72 616,79 Kč 
s tím, že částka ve výši 42 616,79 Kč bude 
převedena do rezervního fondu a částka 
ve výši 30 000,-Kč bude převedena do 
fondu odměn.

Zodpovídá: ředitel ZŠ. Termín: průběžně.
14) bere na vědomí dílčí vyhodnocení 

„Dlouhodobé koncepce rozvoje Masary-
kovy základní školy Stará Paka“ na roky 
2013-2019 v rámci funkčního období ře-
ditele školy.

15) schvaluje účetní závěrku Mateřské školy 
Stará Paka k 31. 12. 2016.

Zodpovídá: ředitelka MŠ. Termín: průběžně
16) schvaluje odpisový plán Mateřské školy 

Stará Paka pro rok 2017.
Zodpovídá: ZO, hlavní účetní, ředitelka MŠ.
Termín: průběžně.

17) schvaluje výsledek hospodaření Mateř-
ské školy Stará Paka za rok 2016 ve výši 
56 216,03 Kč s tím, že částka ve výši 16 
216,03 Kč bude převedena do rezervního 
fondu a částka ve výši 40 000,-Kč bude 
převedena do fondu odměn.

Zodpovídá: ředitelka ZŠ. Termín: průběžně
18) schvaluje výši finančních příspěvků or-

ganizacím a spolkům na základě jejich 
žádostí na rok 2017:

Český svaz včelařů 5 000,-Kč
Svaz důchodců ČR 10 000,-Kč
Život bez bariér, z.ú. Nová Paka 0,-Kč
TJ Sokol Ústí  15 000,-Kč
ZO ČZS Stará Paka (zahrádkáři) 5 000,-Kč
Oblastní Charita Jičín 15 000,-Kč
Český kynologický svaz 
Stará Paka ZKO 304 10 000,-Kč
SDH Stará Paka  12 000,-Kč
SDH Roškopov  5 000,-Kč
Open Art- letní dílny  25 000,-Kč
TJ Sokol Stará Paka  200 000,-Kč
AVZO Roškopov  15 000,-Kč
TJ Sokol Roškopov  30 000,-Kč
Klub biatlonu Roškopov 15 000,-Kč
LMK Nová Paka p.s. Brdo 5 000,-Kč
SDH Krsmol 5 000,-Kč
Jezdecké a kynologické sdružení 10 000,-Kč
SDH Ústí 5 000,-Kč
SDH Brdo 10 000,-Kč
Zodpovídá: ZO, účetní. Termín: 31. 3. 2016.
19) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Českým svazem včelařů o poskytnutí 
příspěvku z prostředků rozpočtu obce 
Stará Paka na rok 2017 ve výši 5 000,- Kč 
na léčiva včelstev, pomůcky pro ošetřo-
vání.

Zodpovídá: starosta, účetní. 
Termín: 31. 3. 2017.
20) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Svazem důchodců ČR o.s. o poskytnu-
tí příspěvku z prostředků rozpočtu obce 
Stará Paka na rok 2017 ve výši 10 000,-Kč 
na kulturní akce, významná životní výro-
čí a zaplacení části energií.

Zodpovídá: starosta, účetní. 
Termín: 31. 3. 2017.
21) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Ústí u Staré Paky o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2017 ve výši  
15 000,-Kč na provoz a údržbu sportov-
ního hřiště a na pořádání sportovních a 
společenských akcí.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
22) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

ZO Českého zahrádkářského svazu Stará 
Paka o poskytnutí příspěvku z prostřed-
ků rozpočtu obce Stará Paka na rok 2017 
ve výši 5 000,-Kč na opravu části plotu 
areálu zahrádkářské kolonie.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
23) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Oblastní charitou Jičín o poskytnutí pří-

spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2017 ve výši 15 000,-Kč na 
částečné krytí provozních nákladů Níz-
koprahového klubu pro děti a mládež.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
24) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Českým kynologickým svazem ZKO 304 
Stará Paka o poskytnutí příspěvku z pro-
středků rozpočtu obce Stará Paka na rok 
2017 ve výši 10 000,-Kč na úpravu cvi-
čební plochy, opravu budovy, překážek a 
úpravu kuchyňky.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
25) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Stará Paka o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2017 ve výši 12 000,-Kč na kulturní 
činnost, společenské akce pro veřejnost – 
120 let založení SDH, účast na soutěžích 
v požárním sportu.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
26) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Roškopov o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2017 ve výši 5 000,-Kč na částečné 
pokrytí nákladů na autobus na podzimní 
hasičský zájezd.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
27) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a OPEN ART, z.s. Roškopov o poskyt-
nutí příspěvku z prostředků rozpoč-
tu obce Stará Paka na rok 2017 ve výši  
25 000,-Kč na letní dílny pro děti a mlá-
dež v Roškopově.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
28) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Stará Paka o poskytnutí pří-
spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2017 ve výši 200 000,-Kč na 
sportovní činnost všech oddílů – úhrada 
energií, cestovní náklady, startovné, ná-
kup dresů, údržba fotbalového hřiště a 
sportovní soustředění.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
29) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

AVZO Roškopov o poskytnutí příspěvku 
z prostředků rozpočtu obce Stará Paka 
na rok 2017 ve výši 15 000,-Kč na činnost 
pobočného spolku.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
30) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a TJ Sokol Roškopov o poskytnutí pří-
spěvku z prostředků rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2017 ve výši 30 000,-Kč na 
činnost oddílu stolního tenisu, činnost 
TJ a činnost ASPV.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
31) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

Klubem biatlonu Roškopov o poskytnu-
tí příspěvku z prostředků rozpočtu obce 

USNESENÍ z 15. veřejného zasedání obecního zastupitelstva

obce Stará Paka, konaného dne 23. 2. 2017 od 18:00 hod. v zasedací síni OÚ Stará Paka
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Stará Paka na rok 2017 ve výši 15 000,-Kč 
na nákup vzduchovek, nábojů, triček pro 
děti, 6 ks sklopných terčů a ceny na závo-
dy, sportovní činnost klubu.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
32) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a LMK Nová Paka, modelářský klub p.s., 
Brdo o poskytnutí příspěvku z prostředků 
rozpočtu obce Stará Paka na rok 2017 ve 
výši 5 000,-Kč na pořízení tiskárny a sad 
pohárů jako ceny při pořádání soutěží.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
33) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a SDH Krsmol o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2017 ve výši 5 000,-Kč na zajištění 
společenských akcí SDH pro občany, děti 
a mládež.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
34) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a Jezdeckým kynologickým sdružením 
Stará Paka o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2017 ve výši 10 000,-Kč na obnovení 
vybavení pomůcek pro děti pro výcvik 
koňů.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
35) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

SDH Ústí o poskytnutí příspěvku z pro-
středků rozpočtu obce Stará Paka na rok 
2017 ve výši 5 000,-Kč na pořádání dět-
ského karnevalu a hasičského bálu.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
36) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka 

a SDH Brdo o poskytnutí příspěvku z 
prostředků rozpočtu obce Stará Paka na 
rok 2017 ve výši 10 000,-Kč na zakoupení 
sportovních savic a koše.

Zodpovídá: starosta, účetní.
Termín: 31. 3. 2017.
37) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 146/09/2016 mezi obcí Stará Paka a 
firmou Projektservis Jičín na zhotove-
ní projektové dokumentace akce „Stará 
Paka – ul. Komenského, úprava MK a 
doplnění parkovacích míst – odvodnění 
– překop silnice č.II/284, okres Jičín“ za 
celkovou částku 164 475,-Kč bez DPH 

Zodpovídá: starosta.
Termín: neprodleně.
38) schvaluje smlouvu mezi SS KHK a obcí 

Stará Paka o právu provést stavbu a ome-
zení užívání nemovitosti silniční komu-
nikace na poz. parc č. 1391/2 v k.ú. Stará 
Paka v rámci akce „Stará Paka – ul. Ko-
menského, úprava MK a doplnění parko-
vacích míst – odvodnění – překop silnice 
č.II/284, okres Jičín“ za celkovou částku 
15 004,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta.
Termín: neprodleně.
39) schvaluje smlouvu mezi obcí Stará Paka a 

GasNet, s.r.o. o zřízení věcného břemene 
– právo zřízení a provozování plynáren-
ského zařízení a právo vstupu na služeb-
né pozemky v souvislosti s údržbou ply-
nárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 862/5, 862/33, 872/3, 879/14 a 1376/1 v 
k. ú. Stará Paka za jednorázovou náhradu 
ve výši 47 654,64,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
40) schvaluje smlouvu kupní mezi společ-

ností Fornal trading, s.r.o. a obcí Stará 
Paka na dodání 2 ks kontejnerů na trak-
torový přívěs na svoz biomateriálu za cel-
kovou částku 119 790,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta.
Termín: neprodleně.
41) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Stanislav Brádle na prove-
dení nástřiku na likvidaci dřevokazného 
hmyzu, hub a plísní v půdních prosto-
rech budovy č. p. 22 ve Staré Pace za cel-
kovou částku 89 430,-Kč.

Zodpovídá: starosta.
Termín: 31. 3. 2017.
42) schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

mezi obcí Stará Paka a firmou Jaroslav 
Štrop na zhotovení projektové dokumen-
tace akce „Stará Paka – Hasičská zbrojni-
ce“ za celkovou částku 140 000,-Kč 

Zodpovídá: starosta.
Termín: neprodleně
43) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Milan Pánek na provedení 
přestavby bytu v č. p. 183 ve Staré Pace 
za celkovou částku 202 757,-Kč včetně 
DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
44) schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Stará 

Paka a firmou Vladislav Imlauf na dodá-
ní 13 ks klecí na odpadové pytle za celko-
vou částku 160 550,-Kč včetně DPH.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
45) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Stará 

Paka a panem Jiřím Dlabolou na prodej 

ojetého osobního automobilu Škoda Fa-
bia combi včetně příslušenství za částku 
40 000,-Kč.

Zodpovídá: starosta. Termín: neprodleně.
46) schvaluje smlouvu kupní mezi obcí Sta-

rá Paka a panem Františkem Grohem na 
prodej pozemku parc. č. 84/1, 180 m2, 
ostatní plocha, za odhadní cenu ve výši 
36 871,-Kč a koupi pozemku parc. č. 
81/5, 240 m2, ostatní plocha, za odhadní 
cenu 29 901,-Kč, oba v k. ú. Roškopov.

Zodpovídá: starosta. Termín: 31. 3. 2017.
47) schvaluje provozní řád VSH „Sokolák“ s 

platností od 1. 3. 2017.
Zodpovídá: ZO. Termín: 1. 3. 2017.
48) bere na vědomí informaci pana Ing. 

Červeného o záměru SDH Roškopov in-
stalovat stůl a lavici na obecní pozemek  
v Roškopově – bývalé stanoviště kontej-
nerů na tříděný odpad.

49) bere na vědomí žádost pana Ing. Čer-
veného o spolupráci při instalaci stolu a 
lavice v Roškopově – položit do tohoto 
prostoru zámkovou dlažbu.

50) bere na vědomí upozornění pan Petra 
Fejfara na špatný stav silnic po zimním 
období, zejména v Ústí je stav kritický a 
je třeba silnici opravit.

51) bere na vědomí upozornění pana Ladi-
slava Frýby na zapadlý kontejner na svoz 
papíru u VHS „Sokolák“, je nutné ho vy-
zvednout, aby mohl být proveden svoz.

52) bere na vědomí informaci pana starosty 
o vyhlášení 1. stupně povodňové aktivity.

53) bere na vědomí upozornění p. Kudrnov-
ského na rozježděnou zeminu u nového 
stanoviště kontejnerů na tříděný odpad  
v Roškopově.

54) bere na vědomí dotaz pana Kudrnovské-
ho na rekonstrukci veřejného osvětlení  
v Roškopově.

55) bere na vědomí dotaz pana Kudrnovské-
ho na možnost získání dotace z Minis-
terstva životního prostředí na výstavbu 
čistíren odpadních vod, kde žádost ne-
podává vlastník nemovitosti, ale obec.

56) bere na vědomí dotaz pana A. Podzimka 
na možnost koupě obecního pozemku  
ke stavbě rodinného domu.

Usnesení schváleno 9 přítomnými členy zastu-
pitelstva obce Stará Paka. 

Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.
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Téma odpadních vod si
připomeneme na ČOV 

i v Centru přírodních věd – 
Hvězdárně Jičín

Na Světový den vody otevírá již tradič-
ně Vodohospodářská a obchodní spo-
lečnost a.s. své čistírny odpadních vod. 
Nabízí v nich exkurze pro školy, ale i 
den otevřených dveří pro veřejnost, kdy 
se zájemci mohou podívat, jak čištění 
vod probíhá. Letos veřejnost může na-
hlédnout do tří největších ČOV v Jičíně, 
Hořicích a ve Staré Pace, a to v pátek 24. 
března 2017 odpoledne. Tématem bude 
„Co do kanalizace nepatří“. VOS a.s. na-
víc letos poprvé navázala spolupráci s 
Centrem přírodních věd – Hvězdárnou 
Jičín, které připravilo pro školy speciální 
výukový program.

Tradiční Hasičský bál 
a dětský karneval v Ústí

SDH Ústí opět druhou březnovou sobotu 
v místním kulturním domě uspořádalo 
tradiční Hasičský bál a dětský karneval. 
S pozitivními zkušenostmi z minulých 
let jsme se s chutí pustili do příprav. Vše 
proběhlo v pořádku a nás opět čekalo na-
pětí, jak sobota dopadne.
V půl druhé začínal karneval, první hos-
té se začali scházet krátce po třinácté ho-
dině. Dětí přišlo kolem dvaceti. Soutěží 
bylo opět připraveno mnoho a cen také. 
Děti soutěžily, tančily, bavily se, vyhráva-
ly a užívaly si odpoledne stejně jako my. 
Karneval jsme končit nechtěli a děti evi-
dentně také ne, ale bohužel nás tlačil čas, 
a tak jsme byli nuceni po půl páté začít 
uklízet a připravovat na večer.
První hosté přišli do KD už kolem deva-
tenácté hodiny. Lidí nakonec přišlo nad 
očekávání. Sál bohužel není nafukovací 
a místa, ačkoli to z počátku nevypadalo, 
nakonec stačila. Ve dvacet hodin zahájila 
bál kapela Grepp Music, která byla oproti 
loňsku doplněna o vynikající zpěvačku. 
Bál probíhal nejlépe, jak jsme si mohli 
přát. Lidi se bavili, tančili a užívali si opět 
po roce to, že se něco v Ústí děje. Zábavu 
přerušila až tradiční půlnoční tombola. 
Letos byla opět o něco bohatší než loni, 
za což vděčíme sponzorům. Po tombole 
pokračoval bál na stejné vlně až do čas-
ných ranních hodin.  Ještě jednou bych 
rád jménem SDH Ústí poděkoval všem 
sponzorům za dary, všem lidem, kteří se 
podíleli na přípravě, a samozřejmě všem, 
kteří se přišli podívat a podpořit nás. 
Všichni jste pro nás motivací příští rok 
opět obě akce uspořádat. Ještě jednou 
děkuji všem a příští rok na viděnou. 
Za SDH Ústí Martin Matouš
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Ředitelství Masarykovy základní školy ve Staré Pace, okres Jičín

oznamuje, že zápis dětí do I. třídy pro školní rok 2017 – 2018 
bude proveden

v pátek 7. dubna 2017
v době od 12:00 do 18:00 hodin

K zápisu se dostaví děti, které dovrší šesti let do 31. srpna 2017 
(§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění). 

Dostaví se i děti, které obdržely odklad školní docházky 
pro školní rok 2016 – 2017.

Dle tohoto zákona mohou být zapsáni do I. třídy i žáci, kteří věkovou hranici 
šesti let dovrší až 30. června 2018 a mají pro zahájení školní docházky fyzic-

ké i psychické předpoklady.
Děti přijdou k zápisu v doprovodu rodičů nebo jejich zákonných zástup-

ců, kteří s sebou přinesou své občanské průkazy a rodný list dítěte.

Průběh zápisu dětí 
do I. třídy

Zápis začíná po vstupu do školní bu-
dovy. K zápisu budou sloužit stávající 
učebny I. a II. třídy a školní družiny. 
Rodiče obdrží a vyplní společně s ře-
ditelem školy v učebně současné II. 
třídy tyto dokumenty:
a) Žádost o přijetí dítěte k základní-

mu vzdělávání
b) Dotazník pro rodiče žáka I. roční-

ku základní školy
c) Zájem o účast dítěte v „Předškoláč-

ku“ (přípravná setkání budoucích 
prvňáčků s vyučujícími I. stupně)

Rodiče předloží u zápisu:
a) Rodný list dítěte
b) Svůj občanský průkaz

Průběh zápisu:
Požadavky na dítě při školním zápisu:
• básnička, písnička, obecný rozhled 

– komunikace s učitelkou
• matematické představy, jemná mo-

torika, geometrické tvary
• stříhání papíru
• kresba postavy, správný úchop tuž-

ky, uvolněná ruka
• správná výslovnost, poznávání 

stejných tvarů
• vytleskávání rytmu – rytmizace 

slova
Na závěr dítě obdrží dáreček a Upo-
mínkový list. Rodiče mohou sledovat 
průběh zápisu svého dítěte na jednot-
livých stanovištích. 
Budou-li rodiče žádat o odklad školní 
docházky nebo bude-li odklad navr-
žen pedagogem při zápisu, rodiče vy-
plní a podepíší tyto formuláře:
a) Žádost o odklad
b) Školní dotazník (pro šetření školní 
zralosti v pedagogicko-psychologické 
poradně)
Po skončení zápisu mají rodiče i s dět-
mi možnost prohlédnout si školu.

Kritéria pro přijetí žáků do I. třídy
Škola přijímá žáky v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Postup přijímání:
Škola zřizuje pro školní rok 2017/2018 jednu první třídu s maximální kapacitou 30 
žáků. Pokud počet zájemců překročí 30 žáků, bude zřízena druhá třída.

Škola přijímá:
1. Přednostně děti s trvalým bydlištěm ve spádové oblasti školy (Stará Paka se všemi 
přidruženými obcemi + Žďár, Nedaříž, Levínská Olešnice).
2. Ostatní děti z nespádových oblastí.

Seznam přijatých žáků (pod čj.) bude zveřejněn po dobu 30 dnů od zápisu na úřední 
desce školy, zřizovatele, na vstupních dveřích do školy a na webových stránkách.

Ve Staré Pace dne 20. února 2017

Mgr. Pavel Antoš v. r., ředitel školy

Š KO L A

ZÁPIS DĚTÍ 
DO PRVNÍ TŘÍDY

Vítejte 
ve škole
ve Staré
Pace
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Bruslení 2017
Žáci naší školy absolvovali v měsících 
lednu a únoru bruslařský výcvikový kurz. 
Nejdříve začali žáci z druhého stupně, 
kteří si ve čtyřech lekcích zdokonalovali 
svoje dovednosti na ledě.  Výcvik byl za-
končen soutěživými hrami ve družstvech 
a rejem při hudbě.  
V únoru navázaly děti z prvního stupně, 
které v rámci hodin tělesné výchovy sko-
čily z bazénu na led. První nejisté krůčky 
jistily hrazdičky a ruce našich asistentek. 
V závěrečné hodině všichni žáci zvládali 
základy jízdy na ledě a určitě dostanou 
možnost v dalším školním roce zdoko-
nalit svoji jízdu. 
    M. Nosková

Spolupráce 
s Centrem 

primární prevence 
Semiramis o. s.

Naše škola v loňském roce v rámci pre-
vence sociálně nežádoucích jevů započala 
dlouhodobou spolupráci s Centrem pri-
mární prevence Semiramis (se sídlem v 
Nymburce a v Hradci Králové). Jedná se o 
občanské sdružení, které pracuje s pedago-
gy a žáky 2. stupně základních škol a reali-
zuje v těchto školách programy dlouhodo-
bé primární prevence rizikového chování. 
Využívají interaktivní techniky a aktivní 
zapojení žáků a pedagogů. Tyto programy 
jsme započali v 6. ročnících a postupně 
budeme pokračovat až do deváté třídy, 
takže práce se třídou je návazná a syste-
matická. Cílem je podpora zdravého ži-
votního stylu, pomoc žákům i pedagogům 
v náročných situacích, které je potkávají. 
Obsahem programu je rovněž podpora 
třídního kolektivu, vzájemné spolupráce a 
tím i prevence šikany. Je kladen důraz na 
posílení životních hodnot a postojů. Pro 
školy zapojené do Programů dlouhodobé 
primární prevence společnost poskytuje 
i další služby zdarma – vzdělávání pe-
dagogů v tématech, která školu aktuálně 
zajímají, poradenství a podporu při řeše-
ní obtížných situací. Je možné domluvit 
i informativní besedy na určité téma pro 
rodiče, pokud by projevili zájem. 
Finančně tyto preventivní aktivity podpo-
ruje Obecní úřad ve Staré Pace, kterému 
tímto děkujeme.

Více informací můžete najít na www.os-
semiramis.cz.
     

Mgr. Jitka Krausová, 
školní metodik prevence

I letos uspořádali deváťáci Masarykovy 
základní školy tradiční únorový karne-
val. Úvodní vystoupení předvedly žáky-
ně prvního stupně se zájmovými kroužky 
mažoretek a aerobiku. Celé odpoledne se 
neslo ve školním duchu. Program zaháji-
li deváťáci svým předtančením, kdy tříd-
ní učitel L. Harčarik ztvárnil vnadnou 
učitelku a spolu s žáky předvedl taneční 

vystoupení. Poté byla pro děti připravena 
bohatá tombola. Ceny jsme obdrželi od 
staropackých firem, kterým tímto moc 
děkujeme. Dále byla připravena spousta 
soutěží a další pestrý program. Doufáme, 
že se dětem naše akce líbila. 
Za devátou třídu 

Kristýna Komárková 
a Zuzana Drábková

Školní karneval
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Š KO L KA

Kritéria k přijímání dětí k před-
školnímu vzdělávání v mateřské 
škole, Stará Paka pro školní rok 

2017/2018 

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka, sta-
noví následující kritéria, podle kterých 
bude postupovat při rozhodování o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 
Mateřské škole, Stará Paka v případech, 
kdy počet žádostí podaných zákonný-
mi zástupci dětí o přijetí překročí sta-
novenou kapacitu maximálního počtu 
dětí pro mateřskou školu, což je 75 dětí. 
Kritéria jsou stanovena v souladu se zá-
konem č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání ve znění pozdějších 
předpisů.

Do mateřské školy, jejíž činnost vyko-
nává Mateřská škola, Stará Paka, bu-
dou přednostně přijímány:

1. Děti, které před začátkem školního 
roku 2017/2018 dosáhnou nejméně 
čtvrtého roku věku, pro něž je mateř-
ská škola spádová (mají trvalý pobyt 
ve Staré Pace a přidružených obcích: 
Brdo, Zápřičnice, Krsmol, Roškopov, 
Ústí u Staré Paky, Karlov) nebo v pří-
padě cizinců zde mají místo pobytu.

2. Děti s trvalým pobytem ve Staré Pace 
a přidružených obcích podle věku od 
nejstarších po nejmladší.

3. Děti s trvalým pobytem mimo Starou 
Paku a přidružené obce podle věku 
od nejstarších po nejmladší.

Při rozhodování o přijetí dítěte k před-
školnímu vzdělávání v mateřské škole 
bude ředitelka mateřské školy brát v 
úvahu (v případě podání vyššího počtu 
žádostí, než je kapacita školy) důležitost 
jednotlivých kritérií ve výše uvedeném 
pořadí 1 až 3.

Bodový systém: 

ad 1: body dle pořadí od nejstaršího dítě-
te k nejmladšímu + 100 bodů, 

ad 2: body dle pořadí od nejstaršího dítě-
te k nejmladšímu +50 bodů, 

ad 3: body dle pořadí od nejstaršího dítě-
te k nejmladšímu

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Mateřská škola, Stará Paka vyhlašuje 

výběrové řízení na místo kuchaře, kuchařky školní jídelny
• Krátkodobé a dlouhodobé zástupy 
• úvazek 1,0
• pracovní smlouva na dobu určitou 
 (v budoucnu i možnost pracovního poměru na dobu neurčitou)
• plat podle §5 odst. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb. – 6. platová třída
Požadavky: vyučení v oboru kuchař, zdravotní průkaz, občanská a morální bezúhon-
nost, dobrý zdravotní stav, komunikativnost a schopnost týmové spolupráce. Přihláš-
ky zasílejte do 31. 3. 2017 na adresu Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 
91 nebo osobně předejte v ředitelně školy nebo e-mailem na: mat.skola.stara.paka@
seznam.cz. Všichni přihlášení uchazeči budou telefonicky pozváni k pohovoru.

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka vyhlašuje podle §34., odst. 2 zákona č. 
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY, STARÁ PAKA
v úterý 2. května 2017 od 8 do 16 hodin

rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou k zápisu, si s sebou přinesou
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat 

dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstoun-
ské péči

- potvrzení o očkování dítěte potvrzené lékařem (lze dát vyplnit přímo do při-
hlášky) – netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou

- doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro 
trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování) – netýká se dětí 
s povinnou předškolní docházkou

- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními 
vzdělávacími potřebami)

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdě-
lávání, pokud dovršilo pěti let do 31. 8.2017 a má trvalé bydliště ve Staré Pace a 
přidružených obcích nebo v případě cizince místo pobytu.
Podmínkou zápisu dítěte do mateřské školy je dovršení věku 2 let ve školním roce 
2017/2018. Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve sta-
noveném termínu, je nutné se domluvit s ředitelkou školy na termínu náhradním 
(tel. 493 798 291).
Přihlášku k zápisu lze stáhnout z webových stránek školy (www.msstarapaka) 
nebo si ji vyzvednout přímo v mateřské škole před zápisem. Na našich webových 
stránkách se také dozvíte podrobnější informace k zápisu.
Mateřská škola nabízí 3 třídy s celodenním provozem, saunu pro děti, zahradu 
v přírodním stylu. Jako doplňkové aktivity nabízíme výtvarný kroužek, envi-
ronmentální výchovu - např. péče o zvířata v teráriu a ryby v akváriu, pěvec-
ký sboreček, prevenci poruch řeči, kurzy plavání, sportovní, lyžařskou školičku, 
účast na projektech Bezpečná školka, Saunováčcci, Zdravá pětka a Mrkvička, 
společné akce s rodiči - vystoupení dětí, výtvarné dílny, výlety atd. atd. - více na 
webových stránkách školy.

Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91
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Nově je totiž v platnosti nařízení, které 
stanovuje, že od počátku školního roku, 
který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 
pátého roku věku, až do zahájení povin-
né školní docházky dítěte, je předškolní 
vzdělávání povinné. Zápis do mateř-
ských škol na školní rok se koná vždy v 
první polovině května. Všichni zákonní 
zástupci dětí, jichž se týká povinná před-
školní docházka, se musí v den zápisu 
dostavit s potřebnými doklady do mateř-
ské školy.  Pokud rodič své dítě do MŠ 
nepřihlásí, bude tak porušovat zákon a 
hrozí mu přestupkové řízení.
Nadále platí, že mateřské školy nemohou 
přijmout  dítě, kterého se netýká povinné 
předškolní vzdělávání, které se nepodro-
bilo pravidelnému očkování, ani nemá 
doklad, že je proti nákaze imunní či se 
nemůže očkování podrobit z důvodů tr-
valé kontraindikace. 
Tato podmínka již nyní neplatí pro děti, 
na něž se vztahuje povinná předškolní 
docházka.

Jak bude probíhat výuka předškolních 
dětí a dětí s odklady školní docházky v 
MŠ:
1. Docházka dítěte bude povinná kaž-

dý den, kromě školních prázdnin, v 
rozmezí minimálně 4 hodin denně 
od 8.00 do 12.00hod.

2. Každou nepřítomnost dítěte je rodič 
povinen písemně omluvit (dle pravi-
del ve školním řádu).

3. V případě, že dítě nebude docházet 
do MŠ a nebude řádně omluveno, 
obrátí se mateřská škola na pracovi-
ště OSPODu /Orgán sociálně-práv-
ní ochrany dětí/ a se zákonnými 
zástupci dětí bude zahájeno správní 
řízení.

4. Rodiče dětí, jichž se týká povinná 
předškolní docházka (týká se nově 
i dětí s odkladem školní docházky), 
nebudou platit úplatu za předškolní 
vzdělávání.

Děti, jichž se týká povinná předškolní 
docházka, mají možnost individuálního 

vzdělávání – to znamená, že dítě nemusí 
docházet do MŠ a rodiče s ním pracují 
doma dle doporučení MŠ. 
1. Rodiče však musí oznámit spádové 

mateřské škole tuto skutečnost nej-
méně 3 měsíce předem a potom se 
v určeném termínu (listopad, prosi-
nec) dostavit do mateřské školy na 
ověření znalostí.

2. Individuální vzdělávání může být 
rodičem kdykoliv ukončeno.

3. Pokud se rodič nedostaví s dítětem 
na přezkoušení, bude individuál-
ní vzdělávání ukončeno mateřskou 
školou a dítě musí ihned nastoupit k 
běžné denní docházce.

Bližší informace k povinnému před-
školnímu vzdělávání se zájemci dozví 
ve školním řádu mateřské školy, který je 
umístěn na webových stránkách.

Lenka Typltová, 
ředitelka MŠ

Povinné předškolní vzdělávání od 1. 9. 2017
V předškolním vzdělávání, tedy v docházce dětí do mateřské školy dochází v roce 2017 k podstatným změnám.

Na základě Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění poz-
dějších předpisů §3 je ředitelka mateřské školy povinna projed-
nat se zřizovatelem školy (obcí Stará Paka) délku a termín pře-
rušení provozu v mateřské škole v měsících červenci a srpnu o 
hlavních školních prázdninách.
Toto jednání se uskutečnilo 1. 3. 2017 za účasti pana starosty 
Josefa Dlaboly, paní místostarostky Věry Hlostové a ředitelky 
školy Lenky Typltové.
Pan starosta se obrátil na paní ředitelku s požadavkem někte-
rých zákonných zástupců dětí, zda by bylo možné zkrátit uza-
vření mateřské školy o letních prázdninách z tradičních 6 na 
5 týdnů.Paní ředitelka uvedla, že zkrácení přerušení provozu 
by vedlo ke značným komplikacím v provozu mateřské školy. 
Provozní zaměstnankyně (1 školnice na celý úvazek a 1 uklí-
zečka na zkrácený úvazek) mají nárok na 5 týdnů dovolené, z 
toho 1 týden si vybírají v průběhu vánočních prázdnin a čtyři 
týdny v průběhu uzavření mateřské školy. Na generální úklid 
celé budovy by jim v případě zkrácení přerušení provozu zbyl 
pouze týden. Vzhledem k tomu, že prostory naší mateřské ško-
ly jsou nadstandartní – velké plochy, velké množství oken atd., 
není možné celý generální úklid v jednom týdnu při tak malém 
počtu zaměstnanců stihnout. Navíc v průběhu prázdnin se v 
mateřské škole maluje, případně probíhají různé rekonstrukce, 
což vyžaduje další úklidové práce. Počet všech zaměstnanců, 
tedy i provozních, je limitován finančními prostředky, které 
dostává mateřská škola od státu podle počtu dětí v mateřské 
škole a které nevyhovují potřebám škol. Mimo jiné není zo-
hledněna velikost prostor školy, počet tříd apod. V brzké době 
má dojít ke změně financování školství, a tak doufáme, že bude 
možné přijmout i větší počet zaměstnanců.
Učitelky mateřské školy mají jako všichni pedagogičtí zaměst-

nanci v našem státě 8 týdnů dovolené. V průběhu školního 
roku mají ještě povinnost účastnit se povinného vzdělávání. 
Zástupy za dovolenou a za účast na vzdělávání nejsou státem 
nijak financovány, někdy již také není možné zajistit kvalifiko-
vaného zaměstnance na zástup ani v případě nemoci. Proto ne-
lze někdy jinak než třídy dětí spojovat, což je nežádoucí nejen 
kvůli zhoršené kvalitě vzdělávání, ale velký počet dětí nepůsobí 
dobře na psychiku dětí. V případě, že by se zkrátilo přerušení 
provozu o jeden týden, musely by si paní učitelky ještě častěji 
vybírat dovolenou v průběhu školního roku, téměř po celý rok 
by stále alespoň jedna paní učitelka chyběla.
Chápeme potřeby zákonných zástupců dětí, kdy jsou oba ro-
diče zaměstnáni a nemohou si tak v případě, že nemají jinou 
možnost na zajištění hlídání dětí vybrat společně celou dovole-
nou, ale je v zájmu jejich dětí, aby přicházely v září do kvalitně 
připravených prostor a dny v mateřské škole prožívaly v klidu 
a bezpečí.
Zajistit péči o děti v době přerušení provozu mateřské školy 
lze pomocí placené péče v Nové Pace - dle Zákona č. 455/1991 
Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.
Paní ředitelka uvedla, že v případě, kdy bude nastaveno jiným 
způsobem financování škol (pravděpodobně od 1. 1. 2019), by 
mělo být podle informací, které má, možné přijmout dostateč-
ný počet zaměstnanců a bylo by pak reálné přerušení provozu 
v mateřské škole o letních prázdninách zkrátit.
Na základě těchto informací se všichni přítomní dohodli, že 
délka uzavření mateřské školy zůstane prozatím v měsících 
červenci a srpnu 6 týdnů, a pokud nastanou lepší podmínky 
ve změně financování škol, bude možné jednat o zkrácení pře-
rušení provozu.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

Jednání k délce přerušení provozu v Mateřské škole 
Stará Paka během letních prázdnin
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Lyžařský výcvik naší mateřské školy 
probíhal na sjezdovce v Nové Pace

ve dnech 23. 1. - 27. 1. 2017 pod vedením 
lyžařské školy SKI - Bauer.

Celkem bylo přihlášeno 14 dětí. 11 dětí 
ze sluníčkové třídy předškoláků a 3 děti z 

beruškové třídy (mladší děti). 
Dětem se od začátku věnovali zkušení 

instruktoři lyžařské školy.
První den se děti s prostředím sjezdovky 

seznamovaly společně. Musely se nejdříve 
naučit zapínat a vypínat vázání, chůzi 
do svahu, postavit se na lyže po pádu, 

nastupovat na dětský lyžařský pás. 
Instruktoři motivovali děti hrou (jízda 

na jedné lyži jako na koloběžce, chůze po 
koberci, zvedání lyží přes překážky, atd....)

Druhý den byly děti již rozděleny 
do družstev. Díky svým předešlým 

zkušenostem zvládali samostatné jízdy na 
vleku a sjezd celé sjezdovky 4 předškoláci. 

Se svým instruktorem si proto denně 
osvojovali techniku sjezdu oblouku 

v pluhu. 
Ostatní děti se věnovaly technice sjezdu 
mírného svahu, aby zvládaly především 

techniku brždění 
a získaly kontrolu nad lyžemi.

I tyto děti si třetí den mohly vyzkoušet 
jízdy na vleku. Právě zde musely 

zmobilizovat všechny síly, nejen fyzické, 
ale i psychické. Časté pády a počáteční 
bezradnost ale děti neodradily od cíle 

vyjet do poloviny sjezdovky. Zde se děti již 
pokoušely podjíždět obloukové branky ve 

slalomovém postavení. 
Poslední den výcviku byl zakončen za 

podpory dalších dětí z mateřské školy a 
rodičů lyžařů, kteří je přišli podpořit. 

Instruktoři připravili pro lyžaře 
závěrečnou slalomovou trať s bránami, 

a všichni se tak mohli přesvědčit, že jsou 
skutečnými lyžaři. 

Odměnou pro instruktory i pedagogy 
zůstává upřímná radost dětí z jejich 

sportovních úspěchů.

Jana Staňková

Hodnocení lyžařského 
výcviku 
MŠ Stará Paka

Karneval v mateřské škole
Měsíc únor je čas karnevalů. I v naší mateřské škole se děti těšily na tento den. S p. učitelkami se připravovaly, malovaly a vystři-
hovaly masky a pěkně si vyzdobily třídy. 
Od rána se scházely v nápaditých kostýmech, které jim připravili šikovní rodiče. Karnevalové veselí začalo přehlídkou pohád-
kových bytostí, tančilo se a soutěžilo. Celé dopoledne uběhlo velmi rychle a děti si ze soutěží odnesly spoustu pěkných cen. V 
Sedmikráskách, Beruškách a Sluníčkách se karneval vydařil a všichni se těší na další, který bude opět za rok.
Atˇ žije karneval, atˇ žije masopust! 

Odeta Pilařová
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SAUNOVÁNÍ V MŠ 
Naše mateřská škola má dlouholeté zkušenosti se saunováním dětí ze všech tříd. 
Mnozí rodiče, kteří k nám vodí své děti, si na saunu u nás pamatují. I z našich vlast-
ních zkušeností je patrné, že dlouhodobé saunování má následný vliv na absenci 
respiračních onemocnění i na utužení dobrého zdravotního stavu dětí. Děti, které 
saunu navštěvují, ji většinou vnímají jako zpestření a zábavu. Saunování dětí v MŠ je 
aktivitou dobrovolnou a ve všech ohledech nadstandardní.
Ze strany personálu vyžaduje velké odhodlání, nadšení a především ochotu udělat 
navíc něco, co není povinné. Tento proces by nemohl probíhat bez důvěry ze strany 
rodičů. Vždyť jsou to právě oni, kteří vedle učitelky dovedou děti přesvědčit o přínosu 
saunování. Do sauny chodíme pravidelně 1x týdně po dobu tří měsíců. V prohřívárně 
pobýváme 6-8 min., mladší děti samozřejmě méně - 5-6 min. Ochlazování prová-
díme sprchou a následným 
koupáním v bazénku, re-
laxujeme na lehátku při 
pohádce. Pobyt v sauně 
zpříjemňujeme klidnými 
hrami (hádankami, tichou 
poštou...). Také je zajištěn 
pitný režim.
Dětem se saunování neje-
nom líbí, ale hlavně pro-
spívá jejich imunitnímu 
systému.   

 Radka Crhová

Mateřská škola, Stará Paka 
zve všechny zájemce na 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ,

který se bude konat v pondělí 
10. dubna od 8.30 do 11.30 hod 

a od 14.30 do 16.00 hod.
Přijďte si prohlédnout prostory mateř-

ské školy a můžete se zapojit také  
do činností s dětmi. 

Těšíme se na Vás.

KN I H OVNA

A je to tu zase. Každý rok se na březen v 
knihovnách chystá spousta různých pro-
gramů a aktivit, aby přilákaly nové čte-
náře a těm stávajícím nabídly něco no-
vého. Místní knihovna si pro své čtenáře 
i ostatní návštěvníky připravila několik 
akcí. Od 6. března budete každé první 
a poslední pondělí v měsíci společně s 
Lenkou Tauchmanovou harmonizovat 
tělo a mysl, pomocí automatické kresby 
poznávat a odstraňovat své problémy, 
strachy, vztahy i meditovat. Pokud máte 
zájem, domluvte se na telefonním čísle 
603 537 935 přímo s lektorkou.
Knihovnu také poněkolikáté navštívily 
děti z Masarykovy základní školy. Prv-
ňáčci se přišli podívat a seznámit se s tím, 
jak to v knihovně chodí a jaké knížky tu 
pro ně mám připravené. A také se dozvě-
děli, že na konci června budou pasováni 
na čtenáře (samozřejmě až dokáží, že již 
umí číst), a budou si tak moci vypůjčo-
vat knihy sami. Děti z druhé třídy přišly 
s knihou, kterou obdržely při pasování 
vloni – s knihou Knihožrouti od Kláry 
Smolíkové – a povídali jsme si o tom, 
jaká dobrodružství lze s knížkou zažít.
Třeťáčci jsou již „ostřílení“ návštěvníci, 
protože přicházejí každý měsíc pravidel-
ně. Povídáme si o tom, co si přečetli, co 
se jim líbí a nelíbí a hlavně se vzájemně 
těšíme na každé další setkání. Pro mě 

jako knihovnici je veliká odměna, když 
děti chodí ke mně do knihovny rády, 
donesou mi obrázky knih, které četly. A 
největší radost mi udělal Ondra Šulek, 
který přinesl nakreslené vyznání. 
Na středu 22. března jsem od 17 ho-
din objednala cestopisnou besedu pánů 
Kvardy a Chluma. V zasedací síni jsme 
cestovali od Karibiku k Mayským pyra-

BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY A ČTENÁŘŮ
midám. Stala jsem se také čtecí pohádko-
vou babičkou pro děti v MŠ. Číst dětem 
před spaním je bezvadná věc, tak si to 
nezapomeňte užít také!
A nezapomeňte, březen sice skončil, ale v 
knihovně Vás ráda přivítám po celý rok. 
Moc se na Vás těším.         

 knihovnice
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Při letošní lednové sněhové nadílce nás 
starosta obce vyzval a požádal celkem 
třikrát o pomoc při odklízení sněhu.
Rádi jsme se toho úkolu jménem sboru 
dobrovolných hasičů ujali, a pomohli tak 
naší obci, jelikož technika nestačila a ne-
dostala se všude. A kde jinde sehnat pár 
šikovných rukou než u SDH.
Poslední dobou je v našem hasebním 
okrsku klid, a tak rádi pomůžeme i jinak, 
proto jsme se chopili lopat a šli jsme po-
moct s odklízením sněhu.
Naším úkolem bylo zpřístupnit autobu-
sové zastávky a veřejné kontejnery pro 
tříděný odpad a nakonec odklidit sníh 
i ze střechy domu v našem sportovním 
areálu na Sokoláku.
A tak jsme začali v ulici U Splavu, cestou 
dolů jsme zpřístupnili všechny zastávky a 
kontejnery ve Staré Pace a dále jsme po-
kračovali do Roškopova a Ústí a nakonec 
do Karlova.
Jsme rádi, že můžeme pomoci i jinak a 
být tak užiteční a těšíme se na další spo-
lupráci, kdy budeme moct udělat něco 
pro naši obec.

J. N.

S LETOŠNÍMI PŘÍVALY SNĚHU POMÁHALI I HASIČI
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Tříkrálová sbírka
Ve dnech 5. – 9. 1. 2017 se již popatnácté 
ve Staré Pace (podesáté v Roškopově, po-
deváté v Ústí a potřetí v Karlově) konala 
Tříkrálová sbírka pod patronací Charity.
Výtěžek Vámi darovaných příspěvků po-
užije Oblastní charita Jičín pro podporu 
dobrovolnictví, na aktivity NZDM v Jičí-
ně, v Hořicích, v Nové Pace a zajištění so-
ciálních služeb pro rodiny s dětmi. Dále 
na finanční pomoc zejména rodinám s 
dětmi a seniorům v našem regionu, kteří 
se ne vlastní vinou ocitli v nouzi (povod-
ně, požár,…) a v malé míře na humani-
tární projekty v zahraničí.
Tříkrálové sbírky se zúčastnili:
Žáci: Lukáš Kužel, Viktor Václavík, 
Šárka Brožová, Eliška Gernatová, Šár-
ka Havelková, Klára Tomešová, Jiří 
Gernat, Jan Doubek, Jana Medlíková, 
Tomáš Holub, Martin Kozák, Leontýna 
Václavíková, Iveta Barvíková, Martina 
Macháčková, Martin Macháček, Tereza 
Brožová, Josef Medlík, Jakub Kraus, 
Tobiáš Kraus
Z MŠ: Anežka Řeháková a Tadeáš Ho-
leček
Vedoucí skupinek: Marie Kuželová, Ja-
net Martínková, Hana Kuželová, Josef 
Kužel ml., Marie Řeháková

Řidiči: Štěpán Holeček, Tereza Holeč-
ková, Hana Kuželová
Pomoc dospělých: Jiřina Suchardová 
– ušití tříkrálového oblečení, Kateřina 
Machková a Anna Holečková – příprava 
teplého občerstvení, Petr Selvek – kytara 
a Luboš Řehák – král.
Děkuji pedagogickému sboru školy za 
uvolnění žáků z výuky. Uvolnění žáci 
tak mohli již po dvanácté navštívit MŠ 

a počtvrté první stupeň základní školy.
Tři krále neodradilo mrazivé počasí – 
bylo dvacet stupňů pod nulou! Bez jejich 
pomoci a ochoty by se sbírka nemohla 
konat.
Díky Tříkrálové sbírce se ve Staré Pace, 
Roškopově, Ústí u Staré Paky a Karlově 
podařilo vybrat 30 268 Kč. Děkujeme 
všem dárcům za příspěvek.

Marie Kuželová

S E N I O Ř I

Jubilejní 5. Zimní sportovní hry pro všechny seniory Králové-
hradeckého kraje organizovala Krajská rada Svazu důchodců 
Královéhradeckého kraje. Za jejich uspořádáním však stála 
jako dosud vždy Regionální organizace SD z Nové Paky. Hry 
se mohly konat jedině díky finanční pomoci Krajského úřadu 
z Hradce Králové, Městského úřadu z Nové Paky a darům od 
sponzorů. Záštitu nad hrami převzal hejtman Královéhradec-

5. Zimní sportovní hry
kého kraje pan Dr. Jiří  Štěpán. Původně při-
slíbil i osobní účast, ale nakonec se omluvil, 
protože se musel věnovat návštěvě prezidenta, 
který dlel ve východočeském kraji. Po úvod-
ním slovu předsedy Regionální organizace z 
Nové Paky p. Hamáčka hry po přivítání hos-
tů a všech účastníků zahájil předseda Krajské 
rady SD Ing. Jaroslav Groh. Mezi hosty byli 
krajský radní Ing. Derner, další zástupce KÚ 
p. Cogan, zástupce Městského úřadu z Nové 
Paky p. Pospíšil a p. Škvařil i místostarostka 
ze Staré Paky pí. Hlostová. 
Do Nové Paky se sjelo několika autobusy 
z různých koutů Královéhradeckého kraje 
i nejbližšího okolí více než dvě stě účastní-
ků. Soutěžilo se jako již tradičně ve sjezdu 
mezi brankami a v běhu na lyžích, ve střelbě 
pukem na branku, v bowlingu a kuželkách. 
Utkávali se muži i ženy ve třech věkových ka-
tegoriích, od 60 do 70 let, od 70 do 80 a nad 
80 let. Po občerstvení se všichni sešli k vyhlá-

šení výsledků, u čehož asistoval sám Krakonoš. Nejúspěšnější 
obdrželi medaile, diplom a upomínkové předměty. Zvláštní 
cenu obdržel nejstarší závodník.
Celá akce proběhla za mimořádně krásného počasí s dostat-
kem sněhu a to vše přispělo k celkové pohodě a dobré náladě. 
Tak už se všichni těší na příští zimní hry.

Ing. Jaroslav Groh
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Tak jsme se konečně 
dočkali!

Oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka již 
před lety podnikal kroky k pořízení no-
vého lyžařského vleku do svého Zimního 
střediska Staropacká hora, kde již doslu-
hovaly dva zastaralé a nevyhovující vleky 
VL-200.
V létě roku 2011 se naskytla možnost 
zakoupení použitého lyžařského vleku 
typu Tatrapoma ze střediska Máchovka 
v Nové Pace. Po projednání ve výboru 
TJ bylo rozhodnuto jej zakoupit. Byla 
vypracována projektová dokumentace a 
další dokumenty, potřebné k vydání sta-
vebního povolení. Této akci bylo velmi 
kladně nakloněno tehdejší vedení obce 
Stará Paka, které pomohlo finančně i 
zapůjčením potřebné mechanizace. To 
se však nedá říci o přístupu Stavebního 
úřadu Stará Paka. Stavební povolení bylo 
vydáno až v září roku 2012.
Stavba vleku byla proto dokončena a 
zkolaudována až na jaře roku 2013. Zima 
následujícího roku byla téměř bez sně-
hu a v další zimní sezoně v roce 2015 

bylo možno vlek provozovat pouze dva 
dny v lednu a další dva dny v únoru. 
Ani roku 2016 nebylo pro nedostatek 
sněhu možno vlek uvést do provozu. 
Teprve až letošní rok 2017 byl lyžařské-
mu sportu příznivě nakloněn. Počátkem 
roku napadlo již tolik sněhu, že 6. led-
na mohl být zahájen zkušební provoz.
Po šestileté přestávce, o víkendu 7. a 8. 
ledna 2017, se nový lyžařský vlek Tatra-
poma na Staropackých horách konečně 
naplno roztočil. A zažil si při tom oprav-
dovou zatěžkávací zkoušku, neboť lyžařů 
se sešlo mnohem víc, než se očekávalo. 
A protože byl čas na vánoční koledová-
ní, navštívili zimní středisko také sv. Tři 
králové.
Aby pro lyžování na staropacké sjezdov-
ce byly vytvořeny ještě lepší podmínky, 
byla z Nové Paky zapůjčena rolba, která 
celý svah upravila. Upravený svah využí-
vali také žáci zdejší Masarykovy základní 
školy při svých Sportovních hrách.
V sobotu 4. února se na sjezdovce usku-
tečnil dětský lyžařský karneval, na němž 
se sešlo kolem třiceti masek z řad dětí, 
ale i dospělých. Děti měly možnost celé 
odpoledne používat lyžařský vlek zcela 

zdarma. Navíc všechny děti v maskách 
dostaly i sladkou odměnu. Všemu pak 
přihlížel sám vládce hor, pan Krakonoš, 
který se do Staré Paky přijel po pěti le-
tech opět podívat, jak to slíbil při svojí 
minulé návštěvě.
Letošní lyžařská sezóna se ve Staré Pace 
mimořádně vydařila. Trvala od 6. ledna 
do 12. února a umožnila stovkám malých 
i velkých lyžařů požitek z pohybu na za-
sněžených svazích Staropackých hor.

B. Nydrle, kronikář oddílu lyžování TJ 
Sokol Stará Paka
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Z dalších vtipných masek mohu jmeno-
vat třeba soupravu silničních dopravních 
značek, pytel plný hašlerek, hrací kostky, 
šneky i s budkami, Ferdu Mravence (prá-
ce všeho druhu), vybouraného motorká-
ře, z nedaleké osady Jahodnice přiběhla 
početná skupina koček a kocourů, kteří 
zřejmě utekli z tamního kočičího útulku. 
A z Afriky, na gumovém člunu, připlava-
la celá tlupa Křováků i se svým náčelní-
kem.
Nevyjmenovaných masek by bylo ještě 
mnoho. Však taky porota, která měla 
vyhodnotit nejlepší masky, se pořádně 
zapotila. Svůj úkol ale splnila a pěknými 
cenami odměnila: motorkáře, skupinu 
šneků, pytel hašlerek, dopravní značky a 
hordu Křováků.
O půlnoci došlo i na losování nejhodnot-
nějších cen tomboly. Všechny tyto ceny 
pocházely od našich sponzorů, za což 
jim touto cestou srdečně děkujeme.
Lyžařský maškarní bál není jenom výsa-
dou mladých. Zúčastňují se ho i ti dříve 
narození. Tentokrát to byla paní naroze-
ná v roce 1928.
Tak ať se nám všem s nadcházejícím ja-
rem daří!

Bohuslav Nýdrle, 
kronikář oddílu lyžování

Lyžařský maškarní bál
V sobotu 18. března uspořádal oddíl lyžování TJ Sokol Stará Paka v KD v Roškopově 
v pořadí již XVI. Lyžařský maškarní bál.
Jak už to bývá při těchto akcích zvykem, taneční sál byl plný, že až praskal ve švech. 
Opět přišla převážná většina návštěvníků plesu v maskách. A nebyly to masky ledaja-
ké. Smysl pro humor a lidská fantazie tady nezná hranic.
Bál navštívil, jako host, i frontman skupiny Žlutý pes Ondřej Hejma. Ten si zde „stři-
hnul“ roli moderátora bálu.
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fotosloupek

Senioři Školka na lyžích

Senioři Školní karneval

Hotovo. Sníh uklizen. Alespoň pro letošní zimu.Hasiči při úklidu sněhu

Hasiči při úklidu sněhu Sníh ze střechy musí dolů . . . 


