
čtvrtletník pro občany Staré Paky a okolních obcí

číslo 3 – červenec 2019

Pozvánka na výstavu
O staropackém nádraží a Pardubicko-

liberecké železnici, která před více než 
160 lety úplně změnila život a tvář zdejší 

obce, pojednává výstava chystaná 
v čítárně Místní knihovny 

ve Staré Pace.

Obecní úřad
ve Staré Pace

přeje všem 
návštěvníkům 

příjemný pobyt 
a všem svým 

občanům
krásné prožití 

dovolených
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Výpis z usnesení ze 4. řádného veřejného zasedání 
Zastupitelstva obce Stará Paka, konaného 12. 6. 2019

od 17:30 hodin v kulturním domě Roškopov

Přijato usnesení č. 103/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
program 4. veřejného zasedání Zastupi-
telstva obce Stará Paka.
Přijato usnesení č. 104/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zapisovatele zápisu p. Jitku Kluzovou a 
ověřovatele zápisu p. Petra Fejfara.
Přijato usnesení č. 105/2019:
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: Mgr. Kate-
řina Krejčová a p. Jitka Sochorová
Přijato usnesení č. 106/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
řádnou účetní závěrku obce Stará Paka 
za rok 2018 sestavenou ke dni 31. 12. 
2018.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka souhlasí 
s převodem výsledku hospodaření obce 
Stará Paka za rok 2018 ve schvalovacím 
řízení na účet 432 – Výsledek hospodaře-
ní předcházejících účetních období.
Přijato usnesení č. 107/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí návrh závěrečného účtu obce 
Stará Paka za rok 2018 včetně příloh (vý-
kaz zisku a ztráty, rozvaha, kontrola vni-
tropodnikových vazeb, výkazy příspěv-
kové organizace Masarykova základní 
škola, Stará Paka, okres Jičín a Mateřská 
škola, Stará Paka, zpráva auditora o vý-
sledku přezkoumání územního samo-
správního celku Stará Paka za období od 
1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-
je závěrečný účet obce Stará Paka za rok 
2018 a celoroční hospodaření obce, a to 
bez výhrad.
Přijato usnesení č. 108/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
návrh na 2. úpravu rozpočtu obce Stará 
Paka na rok 2019.
Přijato usnesení č. 109/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zpracovaný střednědobý výhled rozpoč-
tu obce Stará Paka na období roku 2020 
- 2022 v souladu s § 3 zákona č. 250/2000 
Sb., o rozpočtových pravidlech, územ-
ních rozpočtů, v platném znění.
Přijato usnesení č. 110/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka bere na 
vědomí informace o vypsání, průběhu a 
výsledku konkursního řízení na obsazení 

pracovního místa ředitele/ředitelky Ma-
teřské školy, Stará Paka.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
nevypsání konkursního řízení na obsa-
zení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Masarykovy základní školy, okres Jičín.
Přijato usnesení č. 111/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodej pozemku st. p. č. 103/2, katas-
trální území Brdo, o výměře 3 m2, druh 
pozemku zastavěná plocha a nádvoří, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín, do společného jmění manželů …, 
oba trvale bytem … za částku 550,00 Kč 
/ m2 s tím, že manželé … dále uhradí 
správní poplatek za ověření podpisů a 
správní poplatek za přijetí návrhu na za-
hájení řízení o povolení vkladu do kata-
stru nemovitostí. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení, tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít a podat příslušnému katastrální-
mu úřadu návrh na vklad vlastnického 
práva podle této smlouvy do katastru 
nemovitostí.
Přijato usnesení č. 112/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej části pozemku p. č. 831/7, 
druh pozemku vodní plocha, katastrál-
ní území Roškopov, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 113/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru prodeje části pozem-
ku p. č. 906/1, druh pozemku trvalý trav-
ní porost, katastrální území Stará Paka, 
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Kat. pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 114/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej části pozemku p. č. 1514, 
katastrální území Stará Paka, druh po-
zemku ostatní plocha, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 115/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka ne-

schvaluje prodej části pozemků st. p. č. 
201/6, druh pozemku zastavěná plocha a 
nádvoří a p. č. 126/3, druh pozemku za-
hrada, vše katastrální území Stará Paka, 
zapsaných na listu vlastnictví č. 10001 
vedeném Katastrálním úřadem pro Krá-
lovéhradecký kraj, Katastrální pracoviště 
Jičín.
Přijato usnesení č. 116/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje pronájem pozemku p. č. 1218/1, 
druh pozemku lesní pozemek, katastrál-
ní území Stará Paka, zapsaného na listu 
vlastnictví č. 10001 vedeném Katastrál-
ním úřadem pro Královéhradecký kraj, 
Katastrální pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 117/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej pozemku p. č. 572/2, druh 
pozemku ostatní plocha, o výměře  
277 m2, katastrální území Karlov u 
Roškopova, zapsaného na listu vlastnic-
tví č. 10001 vedeném Katastrálním úřa-
dem pro Královéhradecký kraj, Katas-
trální pracoviště Jičín.
Přijato usnesení č. 118/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje prodej prodeje části pozemku p. č. 
1010/68, druh pozemku ostatní plocha 
a pozemku p. č. 1010/31, druh pozem-
ku ostatní plocha, oba katastrální území 
Stará Paka, zapsaného na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín. 
Přijato usnesení č. 119/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schva-
luje bezúplatný převod pozemků p. č. 
22, druh pozemku trvalý travní porost 
o výměře 347 m2, p. č. 24/1 (dříve 24), 
druh pozemku orná půda o výměře 
641 m2, oba katastrální území Karlov u 
Roškopova, zapsané na listu vlastnictví 
č. 10001 vedeném Katastrálním úřadem 
pro Královéhradecký kraj, Katastrální 
pracoviště Jičín, na nabyvatele Česká re-
publika - Státní pozemkový úřad, se síd-
lem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3,  
IČO: 01312774.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 120/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka revokuje 
usnesení Zastupitelstva obce Stará Paka 
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Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
pronájem bytu č. 3, Revoluční 183, 507 
91 Stará Paka, p. …, trvale bytem …, na 
dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2019 
za cenu 32,51 Kč za 1 m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
místostarostovi obce Stará Paka vypraco-
vat návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít.
Přijato usnesení č. 124/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
ukončení nájemní smlouvy - pronájem 
bytu č. 5, Revoluční 183, 507 91 Stará 
Paka, p. …, trvale bytem …, a současně 
schvaluje pronájem bytu č. 1, Revoluční 
183, 507 91 Stará Paka p. … trvale bytem 
… na dobu neurčitou s platností od 1. 8. 
2019 za cenu 32,51 Kč za 1 m2.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh smlouvy podle bodu I. tohoto 
usnesení a tuto smlouvu jménem obce 
uzavřít.
Přijato usnesení č. 125/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka neschva-
luje žádost o vybudování kanalizační pří-
pojky (prodloužení kanalizačního řádu) 
k nemovitostem č. p. 337, 492, 133, 278, 
vše katastrální území Stará Paka.
Přijato usnesení č. 126/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
3 000,00 Kč na provoz „Linky bezpe-
čí“ spolku Linka bezpečí, z.s., se sídlem 
Ústavní 95, 181 02 Praha 8 – Bohnice, 
IČO: 61383198. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka vypracovat 
návrh příslušné smlouvy podle bodu I. 
tohoto usnesení a tuto smlouvu jménem 
obce uzavřít. 
Přijato usnesení č. 127/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě na pozemku p. č. 285/3, 
druh pozemku orná půda, o výměře 
388 m2, katastrální území Brdo a na po-
zemku p. č. 300, druh pozemku ostatní 
plocha, o výměře 1 131 m2, katastrální 
území Krsmol, oba pozemky zapsané 
na listu vlastnictví č. 10001 vedeném 
Katastrálním úřadem pro Královéhra-
decký kraj, Katastrální pracoviště Jičín, s 
oprávněným ze služebnosti Vodohospo-
dářská a obchodní společnost, a.s., IČO: 
60109149, za jednorázovou úhradu ve 
výši 4 000 Kč bez daně z přidané hodno-
ty. 

č. 94/2019, kterým byla schválena směna 
pozemků ve vlastnictví obce Stará Paka 
za pozemky ve vlastnictví České republi-
ky s právem hospodaření pro Lesy České 
republiky, s. p.
Přijato usnesení č. 121/2019: 
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru na směnu pozemků 
ve vlastnictví obce Stará Paka  
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zveřejnění záměru na směnu pozemků 
ve vlastnictví obce Stará Paka  
p. č. 769,  k. ú. Roškopov,  
druh pozemku ostatní plocha,  
výměra 1 259 m2

p. č. 630,  k. ú. Roškopov,  
druh pozemku lesní pozemek,  
výměra    279 m2

p. č. 700,  k. ú. Roškopov,  
druh pozemku lesní pozemek,  
výměra 1 497 m2

p. č. 677,  k. ú. Brdo,    
druh pozemku ostatní plocha,  
výměra    605 m2

p. č. 724/3, k. ú. Ústí u Staré Paky 
druh pozemku ostatní plocha,  
výměra 2 991 m2

za pozemky ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodaření pro Lesy České re-
publiky, s. p. 
p. č. 881,  k. ú. Stará Paka,  
druh pozemku ostatní plocha,  
výměra    352 m2

p. č. 827,  k. ú. Stará Paka,  
druh pozemku lesní pozemek,  
výměra    693 m2

p. č. 828/2  k. ú. Stará Paka,  
druh pozemku lesní pozemek,  
výměra    150 m2

p. č. 1372/4  k. ú. Stará Paka,  
druh pozemku ostatní plocha,  
výměra    971 m2

p. č. 789/2  k. ú. Roškopov,  
druh pozemku lesní pozemek,  
výměra    370 m2

Přijato usnesení č. 122/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zvýšení nájemného v bytech v majetku 
obce Stará Paka.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
zastupování obce Stará Paka advokát-
ní kanceláří JUDr. Ing. Rudolf Cogan, 
Ph.D., Pražská 617, 509 01 Nová Paka, ve 
věci zvýšení nájemného v bytech v ma-
jetku obce Stará Paka dle bodu I. tohoto 
usnesení.
III.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu II. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 123/2019: 
I.

II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení. 
Přijato usnesení č. 128/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo – opravu cesty 
na p. č. 731/2, 731/3, 799, 570/3 a st. p. č. 
59, katastrální území Ústí u Staré Paky, 
na částku 87 120,00 Kč celkem, z toho 
72 000,00 Kč základ daně a 15 120,00 Kč 
daň z přidané hodnoty, dodavatel Karel 
Kobr, bytem Kpt. Fejfara 116, 509 01 
Nová Paka, IČO: 10483560. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení. 
Přijato usnesení č. 129/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
provedení víceprací nad rámec původní-
ho rozpočtu smlouvy o dílo na akci „Re-
konstrukce a přístavba hasičské zbrojni-
ce JSDH Stará Paka“, zhotovitel NADOZ 
s.r.o., se sídlem Kumburský Újezd 24,  
509 01 Nová Paka, IČO: 49283171, 
v celkové výši 233 973,00 Kč, z toho  
193 365,70 Kč základ daně a daň z přida-
né hodnoty 40 607,30 Kč.
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušný dodatek výše uvede-
né smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto 
usnesení.
Přijato usnesení č. 130/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
uzavření smlouvy o spoluúčasti na finan-
cování sociální služby mezi obcí Stará 
Paka a městem Nová Paka. Jedná se o 
poskytnutí příspěvku ve výši 20 000,00 
Kč za osobu umístěnou v Ústavu soci-
álních služeb Nové Paky - Domova pro 
seniory (p. …, p. …) za každý započatý 
rok pobytu v tomto zařízení. V případě 
změny trvalého pobytu uvedených obča-
nů z obce Stará Paka do města Nová Paka 
sníží se předmětný příspěvek o částku  
7 000,00 Kč.  
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušnou smlouvu podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 131/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
prodloužení termínu dokončení prací 
dle smlouvy o dílo ze dne 26. 9. 2018 uza-
vřené mezi obcí Stará Paka a obchodní 
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AVZO Roškopov 
Český kynologický svaz Stará Paka 
Klub biatlonu Roškopov 
Modelářský klub p.s. 
Myslivecký spolek Jíva Stará Paka
OPEN ART, z.s.
SDH Roškopov 
SDH Stará Paka 
SDH Ústí
Senioři ČR
TJ Sokol Roškopov
TJ Sokol Stará Paka

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, 
že si společně strávené dopoledne užili!

Za obecní úřad Mgr. Kateřina Krejčová

OB ECN Í  Ú ŘAD

Dětský den aneb Pojďme spolu ven!
V sobotu prvního června uspořádala Obec Stará Paka ve spo-
lupráci s místními spolky dětský den. Akce byla koncipována 
jako společný výlet pro rodiče s dětmi. Byly připraveny 2 tra-
sy, kratší v délce 2 km, nebo delší 6 km. Start obou tras byl na 
sokolském hřišti, kde malí účastníci obdrželi na cestu malou 
svačinku. Kratší trasa končila opět na sokolském hřišti, del-
ší trasa potom v Roškopově, kde si všichni společně mohli  
opéct buřty. 

Počasí nám přálo a účast byla nad očekávání hojná – na obě 
trasy vyrazilo téměř 60 dětí! Všichni malí turisté plnili po 
cestě úkoly, za které dostávali části obrázků; když se jim po-
dařilo složit celý obrázek, dostali v cíli odměnu. Stanoviště 
s rozmanitými úkoly si pro naše nejmenší na obou trasách 
připravily následující spolky: 

korporací NADOZ s.r.o., se sídlem Kum-
burský Újezd 24, 509 01 Nová Paka, IČO: 
49283171, a to do 31. 10. 2019. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
starostovi obce Stará Paka uzavřít jmé-
nem obce příslušný dodatek výše uvede-
né smlouvy o dílo podle bodu I. tohoto 
usnesení.
Přijato usnesení č. 132/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje 
rekonstrukci nebytových prostor v příze-
mí Obecního úřadu Stará Paka (prostory 
Pošta Partner, „klubová místnost SDH“, 
vybudování kotelny). K tomuto je třeba 
vypracovat seznam požadovaných prací 
a nechat zpracovat cenové nabídky na 
provedení prací. 
II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
vedení obce Stará Paka, aby jménem 
obce učinilo příslušné úkony dle podle 
bodu I. tohoto usnesení.
Přijato usnesení č. 133/2019: 
I.
Zastupitelstvo obce Stará Paka schvalu-

je úpravu prostranství před knihovnou 
Stará Paka a prostranství před kulturním 
domem Brdo. K tomuto je třeba zajistit 
vypracování grafických návrhů řešení 
prostranství včetně cenových nabídek.

II.
Zastupitelstvo obce Stará Paka ukládá 
vedení obce Stará Paka, aby jménem 
obce učinilo příslušné úkony dle podle 
bodu I. tohoto usnesení.

starosta
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Protipovodňové prohlídky toků na území obce

Pozvánka na výstavu
O staropackém nádraží a Pardubicko-
liberecké železnici, která před více než 
160 lety úplně změnila život a tvář zdejší 
obce, pojednává výstava chystaná v čítár-
ně Místní knihovny ve Staré Pace.
Expozice ve skromných prostorách při-
nese dobové dokumenty ze stavby, tedy 
od roku 1856. K nejstarším patří náčrtek 
katastru, kde ještě žádné nádraží není, 
jen chaloupky „Pod Příčnicí“, ten budou 
návštěvníci moci porovnat s pozdějším 
stavem. Nákres představí první stanici, 
která měla jen 3 koleje a výpravní budova 
stála přibližně v místech dnešní trafosta-
nice. Velké změny přineslo vybudování 
křížení s dráhou Velký Osek – Ostro-
měř – Jilemnice (později přejmenováno 
na Martinice) – Poříčí u Trutnova roku 
1870). 
Z této doby budou vystaveny projekty 
budov, např. vodárenská čerpací stanice 
u Olešky, kterou ještě mnozí pamatují. 
Nebudou chybět ani snímky z běžné-
ho provozu, i mimořádné akce, jako je 
stavba nového mostu v Ústí a bourání 
starého, úklid sněhové kalamity pomocí 
tryskového motoru stíhačky Mig, nebo 
následky nehody nákladního vlaku roku 
1972. 
K vidění budou i autentické předměty z 
provozu na železnici: lampy, telefony, ná-
věstidla a informační tabule.
Na výstavě budou použity mimo jiné 
materiály, které shromáždil Luboš Fej-
far z Libštátu, a materiály autora tohoto 

článku, který by instalaci rád dokončil do 
konce června. 

Zájemci o prohlídku budou mít možnost 
přijít do konce října v časech provozní 
doby knihovny.  Kamil Brož

Staropacké 
nádraží, důležitý 
dopravní uzel 
dnes

Na 4. veřejném zasedání Zastupitelstva 
obce, které se konalo 12. 6. 2019 v kul-
turním domě v Roškopově, mě velmi 
příjemně „překvapil“ svým příspěvkem 
do diskuze pan Bumba z Roškopova s 
tím, že: „ODS slíbila spolupracovat s Po-
vodím Labe na zajištění funkčnosti vod-
ních toků, ale jejich stav tomu neodpoví-
dá“. Poukázal zejména na koryto Olešky 
v těsné blízkosti jeho nemovitostí.
Musím ještě touto cestou panu Bumbovi 
za tento příspěvek (otázku) poděkovat. 
Znamená to, že četl volební program a 
žádá o jeho dodržování. V tomto směru 
je mou povinností sdělit podrobnější in-
formace i ostatním občanům obce, jaké 
kroky byly do této doby v protipovodňo-
vé oblasti učiněny.
Dne 4. 3. 2019 bylo Obecním úřadem 
úředně osloveno Povodí Labe s. p. žádos-
tí o společné provedení prohlídky stavu 
koryt a břehového porostu toků prochá-
zejících územím naší obce. Už dne 14. 3. 
2019 se na základě dohody uskutečnila 
první prohlídka stavu koryt toků se zá-

stupci správce toku (poříčným a úseko-
vým technikem) firmy Povodí Labe s. p. 
Ze společné protipovodňové prohlídky 
byl pořízen zápis v podobě protokolu, 
kde jsou popsány různé nedostatky na 
korytech toků (nátrž břehu, náplavy v 
korytu, přerostlý břehový porost a jeho 
zdravotní stav atd.).  O provedení údržby 
toků dle specifikace v protokolu z pro-
tipovodňové prohlídky jsme požádali 
Povodí Labe s. p. úředním dopisem dne 
12. 4. 2019. Na tento dokument jsme ob-
drželi odpověď ve formě vyjádření s pří-
slibem provedení některých prací v roce 
letošním (odstranění sedimentů z koryta 
toku Rokytky), ostatní práce budou za-
hrnuty do plánu akcí Povodí Labe s. p. 
pro příští rok.
V oblasti protipovodňové prevence se 
pracuje také na aktualizaci údajů Povod-
ňového plánu obce (tištěná verze) a Di-
gitálního povodňového plánu (digitální 
verze s digitální povodňovou knihou). V 
této oblasti bylo pro všechny osoby uve-
dené v povodňovém plánu – povodňová 

komise, hlídková služba, členové Jednot-
ky SDH  – uspořádáno v zasedací míst-
nosti Obecního úřadu školení, jakou čin-
nost provádět před povodní, při povodni 
a po povodni. Aktualizaci provádí firma 
VOP Dolní Bousov s. r. o. V souvislosti 
s tímto školením jsme se se školitelem 
dohodli na provedení další protipovod-
ňové kontroly toků, která proběhla dne 
10. 6. 2019. Z této prohlídky bude od fir-
my VOP Dolní Bousov zaslán výstup v 
podobě „Zprávy z protipovodňové pro-
hlídky“. Zatím OÚ obdržel pouze návrh 
zprávy, ze kterého vyplývá nutnost řešit 
havarijní stav natrženého břehu na Ro-
kytce za č. p. 184 v ulici U Továrny (dle 
zákona o vodách je oprava povinností 
obce) a poškozené zborcené vyústění vo-
doteče (majetek obce) mezi mosty přes 
Rokytku do ulice Za Kanálem a Václava 
Rumla. Na havarijních stavech vedení 
obce zapracuje ve zrychleném režimu, 
aby se opravy mohly realizovat v co nej-
bližším období.

Josef Dlabola, místostarosta
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Prostor v obci je monitorován 
systémem fotopastí.

Vítání občánků
V sobotu 11. května jsme přivítali 
na Obecním úřadu ve Staré Pace 
naše nové občánky. Děti z mateř-
ské školy miminkům zazpívaly a 
paní Ptáčková poté panu starostovi 
Herberovi všechny děti představi-
la:
SMOLÍK FRANTIŠEK
HLOSTA MELICHAR
FEJFAROVÁ JANA
STOKLASOVÁ ADRIANA
ZAJÍCOVÁ ANNA

HNÍZDO PETR
KUBŮ DOROTA
PODZIMKOVÁ JOHANKA
ZELENKA MATYÁŠ

Maminky pan starosta obdaroval 
květinou, tatínkové pro mrňát-
ka převzali obrázkové kostičky a 
„papírovou kapsu“ Bookstart jako 
pozvánku do knihovny pro první 
dětské knížky. Na závěr jsme si při-
pili na zdraví. Vše zdokumentovala 
Martina Šepsová.

Za SPOZ Hana Hylmarová

Povídání u kávy 
s paní Karolínou Kapounovou

 Do improvizované kavárny obecního úřadu zavítalo v pátek 19. dubna asi 25 ná-
vštěvníků, kteří si u kávy vyslechli povídání paní Karo-

líny Kapounové (rozené Suchardové ze Staré Paky), 
provozovatelky Kavárny Karolína v Ústí nad Orlicí. 
Vystudovaná učitelka nám vyprávěla nejen o své 

cestě „ze sborovny do kavárny“, ale i o tom, co 
provoz kavárny vlastně obnáší. Dozvěděli jsme 

se i o její cestě k malování nebo o čerstvém 
zážitku - týdnu v naprosté tmě… Příjemné 
povídání o škole, pečení a životě vůbec nám 

zpříjemnila ochutnávka zákusků a 
dortů z Kavárny Karolína. Děkuje-
me! 
   Za Obecní úřad Stará Paka 
Mgr. Kateřina Krejčová

Vycházka do okolí s Mgr. Ivo Chocholáčem
Druhá komentovaná procházka krajinou s Mgr. Ivo Chocholáčem z 
Městského muzea v Nové Pace proběhla v sobotu 25. 5. Výlet vlakem 
s předem neznámým cílem, výstup nahoru na horu, komentované zá-
zračné putování, příběhy krajiny, krajina příběhů, alchymie, analogie... 
balzám na duši. Nelze popsat, musí se zažít. Děkujeme!

Za Obecní úřad Stará Paka
Mgr. Kateřina Krejčová
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3. 7. Cirkus Levitare 
(žonglérské představení a žonglérská dílna) 
Průřez moderním žonglováním; jako Moderní žonglér se vám 
předvede Jan Hlavsa ve své živé žonglérské show. Setkáte se se 
spoustou humoru, ukázkami mnoha žonglérských disciplín, 
nebezpečným žonglováním s noži i pochodněmi a balancová-
ním předmětů šokujících velikostí na performerově obličeji. 
Vystoupení je interaktivní a diváci jsou zapojováni dle situace. 
Následovat bude žonglérská dílna pro malé žongléry!

Staropacký divadelní červenec 2019
Obecní úřad Stará Paka ve spolupráci se spolkem OPEN ART, z. s. a Masarykovou základní školou Stará Paka vás srdečně zvou na 
pátý ročník Staropackého divadelního července. Každou červencovou středu od 17.00 se budete moci vy a vaše děti opět pobavit 
u divadelního představení nebo koncertu. Různé divadelní soubory ze všech koutů republiky předvedou své umění v prostoru za 
základní školou. Vstup je zdarma. 

10. 7.  Divadlo KAM: Opravářská pohádka 
Pohádka autora a režiséra Jiřího Jelínka, ve které hraje hlav-
ní roli šroubovák, hasák, kladivo a princezna! Loutky domácí 
potřeby, hudba domácí produkce, HUMOR jako od maminky! 
Hrají: Kateřina a Martin Veselí.

17. 7. Loutkové divadlo Kozlík: 
O pyšné čarodějnici 
Pohádka vypráví o čarodějnici, která by se chtěla vdávat, ale ni-
kdo ji nechce, protože je ošklivá. Princezna jí půjčí svoji podo-
bu. Protože se však její povaha rychle změní a zpychne, nelíbí 

se nikomu ani jako krásná princezna, černokněžník ji potrestá 
a promění zpět, navíc dostane na hlavu špinavý hadr, takže je 
ještě ošklivější. Musí najít někoho, kdo se do ní zamiluje i přes 
její škaredou tvář. Chodí světem, nemůže nikoho takového na-
jít, až se do ní zamiluje čert, vysvobodí čarodějnici před dra-
kem, políbí se a tím se kletba zlomí. V závěru pohádky se konají 
dvě svatby - pekelná i královská. 

24. 7. ANGATAR 
Angatar je tvůj kamarád z Grónska! Deset písní o malém inu-
itském lovci. Všechno, co potřebuje, má vždycky při sobě. 
Půlhodinová koncert-pohádka snoubící napětí s poezií v po-
dání třech ženských hlasů. Na motivy knihy Miloslava Stingla 
zpívají Marcela Zachovalová, Vanda Marečková a Eva Kra-
tochvílová. 

31.7. Divadlo DNO a Klub Leitnerova: 
Velká vlaková pohádka
Na zapadlém nádraží na konci světa sedí tři smutné zakleté 
výpravčí... Širokorozchodná pohádka může začít! Pohádka pro 
všechny milovníky železnice! Mašiny, výhybky, návěstí, sema-
fory, tunel v ceně! (autor: J. Jelínek a T. Lexová, režie: J. Jelínek, 
hrají: A. Hřebíčková, T. Lexová, ?.Jelínková a J. Jelínek)
 
Pro aktuální informace sledujte plakáty, FB a webové stránky 
obecního úřadu:)

Za Obecní úřad Stará Paka 
a OPEN ART, z. s. 

Mgr. Kateřina Krejčová

Při příležitosti svátku sv. Vavřince vás obec Stará Paka
a OPEN ART, z. s. zvou na 

koncert klasické hudby 
ve staropackém kostele sv. Vavřince. Koncert Ludmily 
Pavlové a jejích hostů se uskuteční v sobotu 10. 8. 2019 
v 18.00 v rámci festivalu Podkrkonošské hudební léto 

https://www.ludmilapavlova.net/program 

Pozvánka na koncert
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Mateřská škola
Stará Paka

Komenského 466, Stará Paka, 507 91

Zápis do mateřské školy
K zápisu na školní rok 2019/2020 do mateřské školy se dostavilo 21 dětí se svými 
zákonnými zástupci. Z toho ze spádového obvodu bylo 17 dětí. 8 dětí je dvouletých a 
dvě děti s povinnou předškolní docházkou. Všechny děti byly přijaty.
V rámci adaptačního režimu se uskutečnilo dne 6. 6. v mateřské škole odpoledne 
pro nové děti. Děti si se svými rodiči mohly přijít pohrát s kamarády a seznámit se s 
prostředím mateřské školy.

Lenka Typltová, ředitelka MŠ

MŠ se pravidelně účastní různých vý-
tvarných soutěžích.
Pro učitelky nic lehkého. Dodržet obsáh-
lé požadavky soutěže, vybrat děti, které 
zvládnou dodržet téma, motivovat, vy-
hradit si čas pro jednotlivce (neb když 
nevím co nakreslit, podívám se k souse-
dovi a hned tu máme 3 totožné obrázky). 
Někdy začít znovu a jinak, jindy barva 
poškodí celé dílo.
Vybrala jsem soutěž Ministerstva vnitra 

v Praze s myšlenkou, že bude poslední.
Téma: PŘÍRODA NA PRODEJ
Pro děti v MŠ opravdu těžké. 14 dní 
nápad nepřicházel. „Jak téma přiblížit 
dětem, aby ho dokázaly ztvárnit? Co by 
mohlo být pro Pražáky dobré? Musíme je 
šokovat a snad vyhrajeme.“ 
Reakce kolegyň potvrdily, že i kdyby-
chom nevyhráli, šokovat budeme určitě!
K výhře nám bohužel pomohla skuteč-
nost, že některá zvířata umírají pro po-

těchu lidí. A to snad chápe i malé dítě, 
že kabelku z krokodýla, kozačky z hadí 
kůže, kůži ze žirafy na šaty nepotřebuje-
me. 
S obrovskou radostí zde můžeme před-
stavit čtenářům Klárku Paulusovou, je-
jíž práce byla vybrána. Odměnou jí byla 
návštěva Prahy 13. 6. 2019 v policejním 
muzeu, kde byla slavnostně vyhlášena. 
Klárku doprovodila maminka a společně 
si užily velký doprovodný program. Gra-
tulujeme! Celý náš kolektiv se těší z tako-
vého úspěchu a Klárce přeje další!
Bc. Staňková Jana

V PRAZE UŽ VÍ, KDO JE NEJLEPŠÍ

Vyučení není podmínkou. Nástup srpen až září 2019

Mateřská škola, Stará Paka přijme

kucharku 

Bližší informace na tel. čísle, 727928027, 727928026

na hlavní pracovní poměr – zástup 
za dlouhodobé onemocnění s možností získání 
pracovního poměru na dobu neurčitou.
Úvazek 100%. Samostatnost a zkušenosti vítány.
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V květnu navštívily děti ze Sluníčkové 
a Beruškové třídy jičínskou hvězdárnu, 
kde pro ně byl v Centru přírodních věd 
připraven program ŽÍŽALY A ŽÍŽALÁ-
CI. Děti viděly film o užitečnosti žížal 
v přírodě, názorné ukázky života žížal 
v kompostu, vývoj žížal, jejich potravu 
a rozmnožování. Měly možnost si pro-
hlédnout zdejší přírodní ekologickou 
zahradu. Vyzkoušely si i žížalí stezku se 
zavřenýma očima a zahrály si ekologic-
kou hru.
Ukázali nám také drobné živočichy, které 
tam chovají. Morčata, želvy, hmyz, ptáky, 
dokonce jsme obdivovali i modré raky.
Druhý den navštívily hvězdárnu děti ze 
třídy berušek. Tentokrát byl program o 
mravencích, jejich životě, prospěšnosti 
pro přírodu, spojený s názornými ukáz-
kami, doplněný o tématické hry. Také si  
děti prohlédly prožitkovou ekologickou 
zahradu.
Výlety se nám moc líbily a obě třídy si z 
programů odnesly spoustu zážitků a po-
znatků. 

M. Vytvarová, Bc. J. Staňková, DiS.

Výlet Sedmikrásek 
do bioparku Štít 

u Chlumce  
nad Cidlinou

Autobus máme přistavený, děti mají 
sbalené batůžky na školní výlet, kterým 
završujeme školní rok v Mateřské škole 
Stará Paka. Nastupujeme a pohodlně se 
usazujeme. Autobus se rozjíždí a poly-
ká kilometry poklidnou jízdou. Než se 
nadějeme, zastavuje v cíli našeho pláno-
vaného výletu. U brány bioparku se nás 
ujímá ochotná a milá paní průvodkyně. 
Dětem postupně představí každé zvířát-
ko, které procházkou po parku navštíví-
me. Opičky a hlavně kočkodani sklidili 
největší úspěch a postarali se nám všem 
o dlouhou zábavu. Líbila se kůzlátka a 
také jehňátka, která si mohly děti pohla-
dit a pomazlit se s nimi. Pozadu nezůstali 
ani papoušci, kočkovité šelmy, dikobra-
zi a roztomilí králíčci. Dopoledne nám 
uteklo jako voda. Unaveni se vracíme do 
naší mateřské školky a těšíme se na další 
zajímavý výlet.

Eva Zahradníková

Návštěva v jičínské 
hvězdárně

Výlet 
ke kamarádům

Naše Sluníčková třída si ke konci škol-
ního roku naplánovala ještě jeden malý 
výlet. S batůžky na zádech a dobrou ná-
ladou jsme vyrazili na vlakové nádraží ve 
Staré Pace. Měli jsme namířeno ke ka-
marádům do mateřské školy v Levínské 
Olešnici. Na nádraží nám pan výpravčí 
ukázal místnost, odkud se řídí vlaková 
doprava. To se nejvíc líbilo chlapcům. 
Náš vlak už čekal ve stanici, a když se 
rozjel, naše těšení zesílilo. Ve školce na 
nás čekala paní ředitelka s paní učitel-
kou a dětmi. Po milém přivítání  jsme si 
snědli svačinky a nastalo „velké hraní“ 
s našimi novými kamarády. Dopoledne 
rychle uteklo a byl čas se vydat na zpá-
teční cestu. Domů jsme si vezli krásné 
obrázky a plno hezkých zážitků. Bylo 
mám tam moc fajn a na oplátku jsme děti 
z této mateřské školy pozvali k nám.

Odeta Pilařová
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Ze všech čtvrťáků jsou řidiči!
V průběhu jara se čtvrťáci věnovali dopravní výchově. Pilně jsme 
trénovali značky, dopravní situace na křižovatkách, vyplňovali hro-
mady testů. A vyplatilo se! 
V úterý 4. června všichni na dopravním hřišti splnili testy i jízdy. 
Všechny děti dostaly „řidičské průkazy na kolo“ a pět nejlepších do-
konce věcnou odměnu. 
Všem gratuluji a přeji mnoho bezpečně ujetých kilometrů!

Lucie Novotná

Š KO L A

Ve čtvrtek 6. června se 10 žákyň naší 
školy zúčastnilo výtvarné exkurze do 
Národní galerie v Praze. Tato exkurze 
proběhla ve spolupráci a za účasti žáků a 
studentů MZŠ Libštát a SŠGS Nová Paka. 

Volně tak navázala na tradici výtvarných 
dílen, které naše školy již několik let spo-
lupořádají.
Po loňské návštěvě Schwarzenberského 

Spolupráce tří škol – MZŠ Stará Paka, MZŠ Libštát a SŠGS Nová Paka
paláce a expozice barokního umění jsme 
tentokrát navštívili Klášter sv. Anežky 
České. Zjistili jsme, kdo byla svatá Anež-
ka, k jakému rodu patřila, proč se stala 
řeholnicí a jak se žilo za zdmi kláštera. 

Při prohlídce 
nejstarší praž-
ské gotické pa-
mátky se žáci 
seznámili nejen 
s osobností za-
kladatelky kláš-
tera, ale také s 
principy stře-
dověkého sta-
vitelství. Byly 
jim vysvětleny 
rozdíly mezi 
prvky román-
ské a gotické 
architektury a 
rozdílné funk-
ce jednotlivých 

částí kláštera. Součástí programu byla i 
práce s pracovním listem a na závěr vý-
tvarná aktivita, kdy se žákyně pokoušely 
v prostorách bývalého skriptoria samy 

psát gotickou majuskulou. Pro žákyně 
byla tato exkurze nejen příležitostí k po-
znání velkých osobností a událostí na-
šich dějin, ale i k seznámení s vrstevníky 
z jiné školy či výměně zkušeností se stu-
dentkami ze školy střední. 

Projekt byl podpořen MAP Semilsko.
Za MZŠ Stará Paka 

Klára Zahradníková

Ředitelka Mateřské školy, Stará Paka, Komenského 466 vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

Učitel(ka) mateřské školy
Předpokládaný nástup: 1.9.2019. Úvazek 100%.

Pracovní poměr na dobu určitou s možností získání pracovního poměru na dobu neurčitou
Požadujeme: základní předpoklady pro výkon činnosti pedagoga dle §3 zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících 
v platném znění, a odpovídající vzdělání dle § 6 zákona o pedagogických pracovnících v platném znění.
Další předpoklady: spolehlivost a odpovědnost, trestní a mravní bezúhonnost, pozitivní vztah k dětem, hra na hudební ná-
stroj, schopnost dobré komunikace a jednání s lidmi, schopnost pracovat v týmu.

Přihlášku se strukturovaným životopisem motivačním dopisem a výpisem z rejstříku trestů, kopii dosaženého vzdělání zašlete 
na adresu: Mateřská škola, Stará Paka, Komenského 466, 507 91 Stará Paka nebo e-mail : mat.skola.stara.paka@seznam.cz
Případné informace na telefonním čísle 493798291, 727928026
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Školní výlety
Závěr školního roku kromě finišování se známkami patří novým, téměř letním zážitkům na školních výletech. Pro děti je to 
vždy odměna za celoroční práci, poznávání nových míst a v neposlední řadě společné zážitky a tmelení kolektivu.

Prvňáci a druháci vyrazili do Adršpachu
Po několika chladných a deštivých dnech se ve čtvrtek 30. 
května konečně vyčasilo a dětem z 1. a 2. třídy sluníčko prozá-
řilo školní výlet. 
Cesta autobusem trvala delší dobu, tak byli všichni šťastní, 
že dorazili k zámku v Adršpachu, kde navštívili výstavu lega. 
Po nezbytných nákupech suvenýrů a dobrot začala procházka 
mezi skalami. Paní průvodkyně si s dětmi povídala o tom, jak 
skály vznikly, a o tom, co jim připomínají. S trochou fantazie 
děti viděly slony, tygra, delfína a třeba také Krakonoše. 

S. Stuchlíková a J. Jírová

Třeťáci v Chlumci nad Cidlinou
Letošní výlet si třeťáci naplánovali do Fajnparku v Chlumci 
nad Cidlinou. Užili si den plný zábavy v Hopsálkově, Zvířát-
kově, Hmyzákově, Koukálkově, Dinoparku, na Safari a opičí 
dráze. Každý si tady určitě vybral pro sebe tu nejlepší zábavu. 
Výlet se vydařil i díky pěknému počasí a všichni se do Fajnpar-
ku budeme určitě rádi vracet.

J. Bartošová a M. Fléglová

Školní výlet 4. a 5. třídy do Vrchlabí
Poslední květnový den se žáci 4. a 5. třídy vypravili vlakem do 
Vrchlabí. V programu byla nejprve návštěva dětského domo-
va. Přivítala nás paní ředitelka, která spolupracuje také s naší 
školou. Děti si mohly prohlédnout prostory dětského domova 
a zeptat se na vše, co je zajímalo. Každý jistě odcházel s myš-
lenkou, že bude doma mnohem hodnější a bude si vážit rodiny, 
ve které spokojeně vyrůstá. Děti v dětském domově sice mají 
hračky, krásné pokojíčky, hodné tety, ale mámu a tátu nemů-

že nic nahradit. Další částí programu byl výstup na rozhled-
nu Žalý. Kus cesty nahoru jsme jeli sice autobusem, ale dál už 
to bylo jen po svých. Po cestě děti plnily úkoly naučné stezky. 
Rozhledna nás přivítala sluníčkem a neuvěřitelným rozhledem 
do kraje. Cesta zpátky byla dlouhá, ale pořád z kopce. Opět 
jsme došli do dětského domova, kde na nás na zahradě čekalo 
opékání a překvapení v podobě senzačních vozítek, na kterých 
jsme mohli závodit. Společnost nám už dělaly i některé děti z 
dětského domova, které se zatím vrátily ze škol a školek.
Cesta vlakem domů byla rychlá a bez problémů. Všichni byli 
sice uchození, ale s hlavou plnou báječných zážitků a námětů k 
přemýšlení.                 L. Novotná a Z. Oborníková

Šesťáci podnikli přechod 
západních Krkonoš
V neděli 2. 6. ráno se skupina šesťáků se svými učitelkami J. 
Krausovou a L. Novotnou vydala na dvoudenní putování po 
západních Krkonoších. Vlak nás dovezl do Harrachova, kde 
jsme navštívili světově proslulou sklárnu. Museli jsme uznat, 
že harrachovští skláři umí neuvěřitelné věci. Po zhlédnutí ex-
pozice v muzeu skla jsme pokračovali lanovkou na Čerťák a 
odtud přes Ručičky na Staropackou boudu, kterou nám na pře-
spání zapůjčili staropačtí lyžaři. Zde se odehrála šišková válka 

a opékání buřtů, někdo se dokonce smočil v ledové studánce. 
Ráno jsme vyrazili na druhou etapu našeho putování, která 
vedla přes Ručičky a Dvoračky do Kotelních jam. Tam jsme 
dokonce ještě uviděli zbytky sněhu, přestože bylo i ve stínu 
kolem pětadvaceti stupňů. Užívali jsme si krásných výhledů a 
úplného klidu, protože jsme téměř po celou cestu nepotkali ani 
človíčka. To až na Horních Mísečkách, odkud jsme úmornou 
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IX.B v Adršpachu
My z deváté bé jsme se vydali na svůj poslední školní výlet do 
Teplic nad Metují. Vystoupali jsme na rozhlednu Čáp a zdolali 
jsme tak nejvyšší bod oblasti Teplicko-adršpašských skal. Dru-
hý den jsme si prohlédli kamennou krásu Adršpašských skal a 
po nekonečném schodišti jsme tentokrát vystoupali k jezeru 
a svezli se na lodi. A protože sluníčko opravdu hřálo, strávili 
jsme příjemné odpoledne v krásném areálu koupaliště v Mezi-
městí. K. Kamlerová a D. Honzíková

Den Země – správa KRNAP Vrchlabí a ZOO Dvůr Krá-
lové
Celosvětový svátek Dne Země si žáci druhého stupně připo-
mněli 16. 4. výletem do Vrchlabí, kde navštívili Krkonošské 
centrum environmentální výchovy Krtek. Děti se seznámily 
se zvířenou Krkonoš. Nejenom že si vyslechly prezentaci o 
vyhynulých, přemnožených a v současnosti žijících zvířatech 
v Krkonoších, ale mohli je poznávat podle srstí, kostí, zvuků. 
Absolvovaly i procházku v zámeckých zahradách, kde jim lek-
tor ukazoval různé druhy ptáků, které vábil na zvuky samců. 
V letošním roce jsme si Krkonoše přiblížili opět trochu jinak. 
První stupeň vyrazil 13. 4. do Zoo Dvůr Králové, kde se žáci 
rozdělili na dvě skupiny. První (čtvrťáci a páťáci) absolvova-
li komentovanou prohlídku s průvodcem, který je zasvětil do 
života slonů. Všichni se dozvěděli mnoho zajímavostí, o kte-
rých kolikrát ani paní učitelky neměly potuchy. Druhá skupi-
na (prvňáčci, druháci, třeťáci) sama prozkoumávala zákoutí a 
krásy dvorské zoologické zahrady. Největší zážitek pro ně byla 
jízda autobusem po safari, kde spatřili stáda antilop, zeber i 
pakoňů. Celý den byl pro všechny velmi obohacující.
Jsme rádi za každou příležitost, kdy můžeme dětem přiblížit 
bohatství naší Země a připomenout jim, že je důležité o ni pe-
čovat.  M. Nosková a K. Zahradníková

cestou za horkého počasí doputovali po turistické sjezdovce do 
Špindlerova Mlýna. Tam nás čekala odměna – dvouhodinové 
řádění v aquaparku, v němž jsme byli jediní návštěvníci, což 
jsme maximálně využili. No a pak už jen cesta autobusem do 
Nové Paky, kde si nás rozebrali rodiče.

J. Krausová a L. Novotná

Sedmáci na Svaté Kateřině
14. června jsme se my, žáci sedmé třídy, shromáždili na staro-
packém vlakovém nádraží a vlakem odjeli do Chotěvic, obce v 
okrese Trutnov. Odtud jsme šli asi 3 km do nedalekého kempu 
Sv. Kateřina.
Po příchodu jsme si prohlédli chatky a celý kemp. Bylo té-
měř 30 stupňů ve stínu, a tak jsme se skoro celé odpoledne 
koupali. Na snídaně a večeře jsme chodili do místní jídelny. 
Slunečnou sobotu jsme strávili nejen u vody, ale také v lese a 
k našemu překvapení jsme našli i pár hub. Večer nás však za-
stihla bouřka, a tak jsme plánovaný táborák museli přesunout 
na později. Bouřka přestala, sedli jsme si k ohni, opékali buřty 
a vyprávěli jsme si vtipy. Někteří dokonce i zpívali.
V neděli většina z nás vstávala brzy, abychom měli včas sbale-
no. I když měly být chatky vyklizené už v 10 hodin, opouštěli 
jsme je až o hodinu později. Zhruba v půl dvanácté jsme na-
stoupili do vlaku a jeli rovnou domů. Výlet se nám moc líbil. 
Tento kemp určitě stojí za návštěvu. – 

zapsala Kája Machová, VII. tř.
 L. Harčarik a J. Vávrová

Osmáci v Českém ráji
Osmáci letos zavítali do Českého ráje. V neděli 16. 6. vyrazili 
vlakem do Jinolic. Podnikli krásné výlety na Brada a do Pra-
chovských skal. Nechybělo ani trochu sportu, společenské hry 
a paintball. V úterý se všichni unaveni, ale plni nových zážitků 
vrátili domů.            J. Kuželová a M. Štumpf

IX.A v Kostelci nad Orlicí
Závěrečný školní výlet IX.A jsme si naplánovali na 13. - 16. 6. 
2019, a to do Kostelce nad Orlicí, autokemp Orlice. Náš výlet 
byl velice bohatý na různé aktivity. Jízda vlakem, pěší turistika 
s návštěvou hradů Litice a Potštejn, sjíždění Divoké Orlice na 
kánoích, koupání v aquaparku Žamberk, opékání buřtů. Díky 
úžasnému počasí jsme mohli vše absolvovat naplno, a proto se 
děti vracely v neděli domů zcela vyčerpány. Náš poslední výlet 
jsme si moc užili a myslím, že řada dětí bude s těžkým srdcem 
opouštět tento kolektiv.         M. Nosková a J. Krausová

Zájezd páťáků do Německa
Je sobota. Chystáme kufry. Zítra odjíždíme do Němec-
ka!!!!!!!!!!!! V neděli 5. 5. 2019 jsme se sešli v 8:45 před ško-
lou a na devět hodin byl naplánovaný odjezd. Cesta rychle 
ubíhala. Asi v její půlce jsme zastavili na benzínce v Děčíně. 
Tam se vystřídali řidiči a jelo se dál. V Německu jsme zastavi-
li v koncentračním táboře Buchenwald. Bylo to zvláštní vidět 
všechny ty věci. Mlčky jsme procházeli celým areálem a kaž-
dý z nás myslel na to, jak dobře je, že ta doba už je pryč. Bu-
chenwald odstartoval celou řadu dalších výletů: ZOO v Er-
furtu, město Bad Langensaltza, národní park Heinich, hrad 
Wartburg, miniatury v Ruhle a solné jeskyně Sondernhau-
sen. Večer před odjezdem jsme všichni překonali sami sebe 
a zdolali stezku odvahy nedaleko areálu Baumkronenpfad v 
národním parku Heinich, kde jsme bydleli v útulném penzio-
nu. Bylo nám společně krásně. Ale všude dobře, doma nejlíp!

Zuzana Oborníková
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KN I H OVNA

Všichni stále tvrdí, že se nečte, ale není 
to pravda. Všechny statistiky potvrzují, 
že tam, kde se dbá o čtenáře a knihov-
ní fond a kde je nabídka i dalších aktivit, 
není o čtenáře nouze. Je jasné, že dospě-
lých čtenářů je převaha, ale my si musí-
me své čtenáře vychovávat již od naroze-
ní. Jeden z takových projektů se nazývá 
BOOKSTART. Je to nabídka a pozvánka 
pro rodiče maličkých dětí. Hned od na-
rození miminka reagují na zvuky, které 
znají z maminčina bříška. Bezpečně po-
znají její hlas. A když miminko pláče, 
dobře zareaguje na uklidňující melodii, 
kterou tento známý hlas vysílá. A tady 
poprvé může nastoupit knihovna se svojí 
nabídkou. V knihovním fondu je mno-
ho knížek s krátkými básničkami, pís-
ničkami a říkadly, protože ne všichni si 
je pamatujeme ze svého dětství. Stále se 
snažím množství těchto prvních knížek 
doplňovat, takže si každý určitě vybere. 
Ostatně právě při vítání občánků do-
stávají děti jako jeden z dárků i knížku 
plnou říkadel. Až prckové trošku povy-
rostou, ráda vás zde uvítám a můžeme 
v knihovně společně strávit příjemné 

chvilky při výběru knížek. Nabízím také 
k prohlédnutí a zapůjčení výbornou po-
můcku – KOUZELNOU TUŽKU. Již vy-
šlo a stále vychází mnoho nových knih, 
které díky této kouzelné tužce s dětmi 
mluví, zpívají, vyprávějí a také jim dá-
vají úkoly. Děti tak poznávají barvy, lid-
ské tělo, zvířata, cizí jazyky, české dějiny, 
mapu světa a další a další nové věci. Je to 
opravdu výborná pomůcka. Přijďte se o 
tom sami přesvědčit.
Další etapa čtenářství pokračuje v ma-
teřské škole. I pro školkové děti mám v 
knihovně spousty pohádek, leporel, pří-
běhů. Najdou zde i oblíbené večerníčko-
vé postavičky.
První „zkouška čtenářství“ nastává na 
konci první třídy, kdy jsou děti panem 
králem pasovány na čtenáře. Tady už je 
každý sám za sebe a musí trochu proká-
zat, jak se s písmenky za celý ten rok vy-
pořádal. Na všechny děti čeká odměna, 
jak jinak než v podobě knížky.
A v dalších ročnících potom chodí děti 
pravidelně po třídách do knihovny. Poví-
dáme si o tom, co si kdo přečetl, čekají tu 
na ně kvízy a soutěže. Snažím se nakupo-

vat takové knihy, aby byly pro děti zábav-
né a usnadnily jim tak vplutí do čtenář-
ství. Musím říci, že si tato setkání s dětmi 
moc užívám a doufám, že to mají alespoň 
trochu také tak. Je velmi znát, zda rodiče 
s dětmi o knížkách hovoří, motivují je 
svým příkladem nebo zda pokládají čtení 
za nutné zlo. Takoví rodiče si asi neuvě-
domují, že čtení textu a jeho porozumění 
není pouze pro zábavu (i když ta by měla 
převládat), ale porozumět psanému slo-
vu je nutné i v matematice (slovní úlohy) 
a ve všech dalších předmětech. Když ne-
porozumím textu, nemohu pochopit, co 
po mně vlastně chtějí.
Věřím tomu, že když to takhle společ-
ně dáme všichni dohromady – hlavně 
Váš čas, zkušenosti a vzor – a moje zá-
soby knih a akce v knihovně, podaří se 
nám vychovat další generaci moudrých 
a chytrých lidí, kteří si budou vědět se 
vším rady a budou mít chuť číst a pozná-
vat nové věci.

Těším se na to.

Knihovnice

Podpora čtenářství v knihovně

ÚSTECKÁ 
ZVONIČKA

PROVOZ V KNIHOVNĚ 
O PRÁZDNINÁCH:

do 15. 7. bude v knihovně běžný provoz
- 15. 7. – 26. 7.  DOVOLENÁ
- 29. 7. – 2. 8. BĚŽNÝ PROVOZ
- 5. 8. – 16. 8. DOVOLENÁ
- od 19. 8. pokračuje běžný provoz

Ústecká zvonička 
má dalšího příznivce 
ochotného se ujmout 
svátečního poledního 

zvonění. 
Jan Šimáček, 

chalupář z domku 
nedaleko stožáru se 

zvonem z časů 
císařovny 

Marie Terezie, přislíbil 
pomoc při občasném 
oživení této kulturní 

památky.
Kamil Brož
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S POR T

Jarní část fotbalové sezóny 2018/2019 
utekla jako voda v Rokytce, ani jsme ne-
mrkli okem. Po podzimní části ročníku 
jsme byli třetí, s velkou ztrátou devíti 
bodů na první mužstvo tabulky Jičín B/
Valdice a mezi dvěma B celky z Lázní Bě-
lohradu a Hořic, od kterých nikdy nevíte, 
zda jsou posíleni z A mužstev. Ztráty byly 
bohužel zbytečné a především prohry 0:1 
s Lázněmi Bělohrad a Lužany doma teď 
teprve bolí. Příprava začala již začátkem 
února a s novou posilou Lubošem Čer-
venkou jsme odehráli tři přátelská utkání 
bez ztráty kytičky. Celý kádr se sehrál a 
bylo cítit, že kluci chtějí se ještě poprat 
o případný postup do krajské B třídy. 
Vždyť naděje umírá poslední. 
Jaro se rozehrálo ve velkém stylu. Výhra 
se Žlunicemi 3 : 1, s Libání 4 : 1, výhra v 
Železnici s béčkem 3 : 1, pak ale přišla 
ztráta jednoho bodu po remíze s Robou-
sy, ale vítězství na penalty (při remíze se 
kopou penalty a vítězné mužstvo dostá-
vá bod navíc, 1 bod remíza a 1 bod za 
vítězství na penalty, normální vítězství 
3 body). Jičíněves jsme si vychutnali na 
jeho hřišti 6 : 2 a nadešla serie. Proti prv-
nímu a nyní postupujícímu doma výhra 
o jednu třídu 5 : 0, proti třetímu mužstvu 
Lázně Bělohrad na jejich hřišti 6 : 3. Tato 
série nás uspokojila a proti nepříjemným 
Lužanům jsme utrpěli jedinou prohru v 
jarní části 2 : 3. Bohužel o gól, ale prohra. 
Další dvě výhry nad Miličevsí 3 : 1 a Ho-
řicemi „B“ a mohli jsme se již nyní v ne-
děli (9. června) o jedno kolo dříve rado-
vat z druhého místa Okresního přeboru 
Jičínska pro rok 2018/2019. Musíme se 
rovněž i radovat z individuelního úspě-
chu domácí kopané v podobě Dominika 
Rolfa, který již podruhé vyhrál titul střel-
ce okresního přeboru.
Dnes je ještě trochu hořkosti, že nám ute-
kl postup do vysněné B třídy, nicméně 
povedl se nám úspěch, který se v historii 
fotbalu Staré Paky mockrát nepovedl. Je 
již historie postup do B třídy za bývalého 
předsedy Oldy Vrabce a pak i postup do 
A třídy. Domnívám se, že druhé místo je 
a bude nástup do dalšího ročníku, který 
začíná už v srpnu a tento nástup bude 
úspěšný a povede k vysněnému cíli. 
Chtěl bych zmínit všechny aktéry, trené-
ra Jana Drusana a Jardu Dlabolu, bran-
kářské duo Jirka Zlatník a Bronislav 
Musil, obrana Honza Bil – kapitán muž-
stva, krajní obránci Jirka Jerie, Eda Bark, 
předstoper Vojtěch Kazda, záložníci Voj-
těch Pospíšil, Olda Mercl, Petr Plecháč, 

Luboš Červenka, Michal Portyš a David 
Luňák. Útočníci Marek Luňák a Domi-
nik Rolf a Aleš Pánek rozvlňovali sítě 
soupeřových branek. Ti všichni se podí-
leli na malém, ale potěšujícím úspěchu 
staropacké kopané. Chci jim poděkovat.

Fotbal ve Staré Pace
Konec fotbalového ročníku 2018/2019 – krásné, ale trpké druhé místo….

Chci poděkovat i výboru fotbalového 
oddílu, výboru TJ Sokola Stará Paka a 
Obecnímu úřadu za podporu v naší čin-
nosti.  Ale i úspěch by nebyl úspěchem 
bez fanoušků. Choďte i nadále a buďte 
slyšet.  J. Bil

33. ročník memoriálu 
genpor. Františka Sedláčka v letním biatlonu 

žactva v Roškopově
V sobotu 4. května se v areálu AVZO v Roškopově uskutečnil již 33. ročník biatlo-
nového závodu pro žáky, memoriálu genpor. Františka Sedláčka. 

Účast byla opět hojná; na trať se v 8 kategoriích vydalo 77 závodníků ze sedmi biat-
lonových klubů Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského kraje. Závodilo 
se za nádherného počasí a velké účasti diváků. Všem závodníkům gratulujeme k 
výsledkům; ke zlaté medaili Karolíně Zmekové a bronzové medaili Elišce Zajícové 
a Václavu Krejčímu.

Chtěl bych touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří pomáhali s pří-
pravou a organizací závodu. Hlavně díky nim proběhl závod hladce a závodníci, 
diváci i organizátoři odjížděli domů spokojení. 

Poděkování za věcné ceny patří také hlavnímu sponzorovi soutěže, výrobci Zdravé 
láhve, firmě R&B Mědílek (p. Davidu Tomášovi).

Za KB Roškopov 
Zdeněk Kadavý
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Letošní 42. ročník byl původně naplá-
nován na sobotu 27. 4. 2019, ale z orga-
nizačních důvodů jsme museli termín 
pořádání závodu přesunout na sobotu 
20. 4. 2019. Tento víkend byl v roce 2019 
velikonočním a přinášel prodloužené 
pracovní volno. Obávali jsme se, že by 
toto volno mohlo mít negativní vliv na 
návštěvnost našeho závodu, protože 
spousta rodin pojede navštívit své rodiče 
a známé a nebude mít čas na závodění. 
Nakonec jsme si řekli, že se toho nebu-
deme bát a vyšňoříme závod poprvé jako 
velikonoční a obohatíme ho velikonoč-
ními motivy od začátku do konce. Už 
v samotných propozicích k závodu byl 
kros prezentován jako „Velikonoční Sta-
ropacký kros“ a vlastní propozice byly 
ozdobeny veselými obrázky kuřátka a 
zajíčka. V tomto duchu jsme pak pokra-
čovali dál.
Myslím, že se nám náš záměr podařilo 
naplnit. K žádnému dramatickému po-
klesu návštěvnosti nedošlo a k tomuto 
přispělo také krásné teplé jarní, až letní 
počasí. Závodníků byla spousta, také vel-
ká hojnost jejich fanoušků a ostatních di-
váků. O tom se ale dočtete hned vzápětí.
Ve vlastním závodě byly tradičně podle 
stáří závodníků upraveny délky tratí od 
40 metrů pro ty nejmladší „Mlíčňáky“ 
do 4400 metrů pro dorostence, muže 
a veterány. Jako v minulých letech byl i 
letos součástí krosu mimořádně vložený 
závod rodičů s kočárky, který proběhl v 
přestávce po odstartování hlavního zá-
vodu na 4400 m. Kočárky samozřejmě 
nemohly být prázdné. Každý musel být 
obsazen vlastním navigátorem do jed-
noho roku věku. Na start této kategorie 
se postavily 4 řidičky se svými stroji a 
maličkými spolujezdci. Všechny čtyři 
startující v tomto závodě byly odměněny 
věcnými cenami pro mrňata.
Starty všech závodů probíhají ve Staré 
Pace nad sportovním hřištěm Sokolák“ 
a tratě vedou po jižních svazích Staro-
packých hor. V hlavním závodě na 4400 
metrů závodníci doběhnou až do přileh-
lé osady Podlevín a vracejí se zpět do cíle 
na „Sokoláku“.
Letos se na startech sešlo celkem 247 
závodníků ve věku od jednoho roku až 
do čtyřiaosmdesáti let. Z toho bylo 178 
závodníků v dětských a dorosteneckých 
kategoriích. Absolutním vítězem 42. 
ročníku Staropackého krosu se stal Jan 
KOPAL startující za Starou Paku. Jeho 
cílový čas byl 15:17,7. Jako druhý do-
běhl Vlastimil FLEGL z Vrchlabí, čas 
15:22,2 a třetí místo obsadil Rudolf CO-

GAN Sokol Nová Paka s časem 16:05,0.
V ženské kategorii v běhu na 2000 me-
trů vyhrála letos Dagmar FIŠEROVÁ ze 
Spartaku Vrchlabí v čase 07:50,7. Jako 
druhá doběhla Jana LENČOVÁ, AC TJ 
Jičín, čas 07:56,8 a třetí místo obsadila Ji-
tka ČERMÁKOVÁ, Staněk Sport Turnov 
s časem 08:12,8.
Nejstarším účastníkem letošního roč-
níku se stal stejně jako v loňském roce 
Vítězslav JANTSCH z Jablonce nad Ni-
sou, ročník narození 1935. Odměnou za 
jeho úctyhodný výkon byl tradičně věnec 
buřtů.
Nejúspěšnější běžci byli odměněni hod-
notnými cenami, které do závodu věno-
vali naši sponzoři. První tři závodníci 
z dětských kategorií obdrželi medaile, 
diplomy, koláčky a drobné věcné dárky. 
Všechny diplomy byly opět vyzdobeny 
velikonočními a jarními motivy a běží-
cím chlapcem s pomlázkou a děvčetem 
nesoucím košíček s kraslicemi. Od doros-
teneckých kategorií výše dostali unikátní 
ručně vyráběné a malované keramické 
medaile ve tvaru velké kraslice, které 
pro nás zhotovili zaměstnanci Chráněné 
dílny o. s. Sportem proti bariérám - Čes-
ký Ráj ze Staré Paky. Samozřejmě ani 
diplomy a věcné ceny nemohly chybět. 
Pro absolutního vítěze hlavního závodu 
byl navíc připraven pěkně zdobený dort 
s motivy Staropackého krosu vyrobený 
studenty Střední školy gastronomie a 
služeb z Nové Paky.
Diplomy, medaile i věcné ceny vítězům 

předával předseda TJ SOKOL Stará Paka 
Ing. Jaroslav BIL společně se starostou 
obce Stará Paka panem Janem Herberem. 
V prostoru cíle se mohli všichni závodní-
ci občerstvit připraveným čajem zdarma 
poskytovaným pouze závodníkům před 
startem do závodu nebo po jeho absolvo-
vání dle jejich potřeb. K dispozici byly i 
dva stánky s občerstvením, minerálními 
vodami či vitamínovými nápoji.
Na závěr bych chtěl pogratulovat všem 
závodnicím a závodníkům, kteří se 
úspěšně dostali do cíle svých závodů.
Dále patří poděkování všem divákům a 
fanouškům za vytvoření nádherné spor-
tovní atmosféry a podporu všem závod-
níkům bez ohledu na pořadí, ve kterém 
dobíhali. 

Pevně věřím, že se všem zúčastněným le-
tošní závody líbily a těším se, že nás opět 
přijdou podpořit ve sportovním klání 
dalšího 43. ročníku Staropackého krosu 
2020.

Podrobné výsledky jsou zveřejněny na 
adrese www.ski-starapaka.cz/staropac-
kykros.

Všem našim sponzorům touto cestou ve-
lice děkujeme, vážíme si jejich podpory 
a těšíme se na další spolupráci v oblasti 
sportu ve Staré Pace.

Václav Šeps

Staropacký kros
Oddíl lyžování TJ SOKOL Stará Paka pořádal v sobotu 20. 4. 2019 pro širokou sportovní veřejnost 42. ročník běžeckého 
závodu.
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20. dubna 2019 byl uskutečněn tělovýchovnou jednotou Sokol 
Roškopov již sedmnáctý ročník Velikonočního turnaje ve stol-
ním tenise. V tomto rámci byl také uspořádán 19. dubna 2019 
turnaj dětí. Zde jsou výsledky obou turnajů: 

Dvouhra chlapci: 
 1. místo: Matyáš Rajm
 2. místo: Petr Krejčí nejml. 
 3. místo: Václav Krejčí 
 4. místo: Matěj Kříž 
 5. místo: Josef Medlík 

Dvouhra děvčata: 
 1. místo: Eliška Křížová
 2. místo: Terezka Zuzánková

Dvouhra mládeže celkem:
 1. Matyáš Rajm
 2. Eliška Křížová 
 3. Petr Krejčí ml.
 4. Václav Krejčí 
 5. Terezka Zuzánková 
 6. Matěj Kříž
 7. Josef Medlík 

Čtyřhra mládeže: 
 1. místo: Matěj Kříž – Matyáš Rajm
 2. místo: Eliška Křížová – Václav Krejčí 
 3. místo:  Petr Krejčí – Terezka Zuzánková 

Turnaj mládeže se velmi povedl. Děti obdržely diplomy, medai-
le a věcné ceny. Měli jsme z mládeže radost!

Dvouhra muži: 
 1. místo: Petr Krejčí ml.
 2. místo: Jaromír Šafář 
 3. místo: Josef Krejčí st. 
 4. místo: Jiří Stuchlík
 5. místo: Luděk Sochor 

 6. místo: Karel Zuzánek 
 7. místo: Petr Krejčí st.  
 8. místo: Ondra Zuzánek 
 9. místo: Pavel Rajm 
 10. místo: Matyáš Rajm
 11. místo: Tomáš Vít
 12. místo: Václav Drábek  

Čtyřhra muži:
 1. místo: Ondra Zuzánek – Jaromír Šafář  
 2. místo: Václav Drábek – Petr Krejčí ml. 
 3. místo: Jiří Stuchlík  - Luděk Sochor 
 4. místo: Josef Krejčí st. - Karel Zuzánek 

Muži obdrželi diplomy i věcné ceny. Můžeme konstatovat, že 
naše diplomy jsou již řadu let velmi neobvyklé, nejsou vůbec 
standartní. I to patří k našemu turnaji již skoro od začátku. A 
nemají to tak všude! Ceníme si toho. 

Velikonoční turnaje jsou u nás již dlouhou tradicí, konají se od 
roku 2002. V okresním přeboru stolního tenisu 4. třídy jsme le-
tos obsadili 6. místo, už nehrajeme „prales“, tedy 5. třídu. Naše 
mládež, naše děti se v letošní sezoně zúčastnily poprvé okres-
ního přeboru a nebylo to špatné. Při Velikonočním turnaji jsme 
si díky fotografiím připomněli dobu, kdy se v Roškopově začí-
nal v roce 1962 hrát soutěžně stolní tenis. Tenkrát se účastnilo 
okresního přeboru jen 5 družstev a Roškopov byl mezi nimi. 
Nyní to je zhruba 60 družstev, jen v okresním přeboru v pěti 
třídách. Doufejme, že i v Roškopově tuto tradici soutěžení a 
setkávání udržíme společně s občany každý týden po celou 
zimní sezonu, na trénincích i v hospodě. Není to vůbec jedno-
duché, za tím vším je hodně tvrdé práce, nadšení a odhodlání, 
především díky Petru Krejčímu staršímu, o čemž svědčí hlavně 
budova kulturního domu -  je to skvělé, když se najde tak ne-
zištný člověk, takový „tahoun“ dění. Děkujeme občanům, kteří 
slouží v „hospodě“ a pomáhají získávat finanční prostředky pro 
provoz a opravy budovy proto, aby zde mohl fungovat sport, 
zábavy, plesy, kultura, schůzování atd. 

Josef Krejčí, trenér dětí, hráč družstva Sokola Roškopov

17. ročník Velikonočního turnaje ve stolním tenise v Roškopově
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Dne 4. 5. 2019 se tým našich staropac-
kých seniorů s názvem „PRDUŠI“ zú-
častnil turnaje v Integrované boccie. 
Turnaj s názvem „1. turnaj v Iboccii 
2019“ se konal v tělocvičně 1. ZŠ Ko-
menského v Nové Pace. Účastnilo se 
ho cca 120 sportovců z celé republiky. 
Hrálo se ve třech kategoriích: 2. liga, 1. 
liga a Extraliga.  Naši místní senioři, ve 
složení  Hamáček Bohumil, Hamáčková 
Antonie, Fejfarová Jana, Onderčaninová 
Iva a jejich kouč a trenér Jan Budík z Do-
mečku plného koleček, už vloni postou-
pili do 1. ligy a skončili na šestém místě 
ze šestnácti. Tentokrát už se probojovali 
na bednu, byli třetí a do finále se nedo-
stali jen „o fous“. Myslím, že to je velký 
úspěch a důvodem je určitě to, že téměř 
pravidelně trénují. Každé druhé pondělí 
v tělocvičně staropacké školy vybrušují 
hru. V únoru a březnu odehráli úspěšně 
dva turnaje proti seniorům v Železnici 
„O pohár paní starostky Železnice“ a v 
říjnu a listopadu odehrají další dva.

Je to dobrý pocit, když vidím, jak hru 
boccia prožívají a jak si to užívají. Mys-
lím, že se tomu říká aktivní stáří a spous-
ta mladých a mladších lidí jim tu vitalitu 
a chuť soutěžit může závidět. 14. 9. 2019 
mezi 10. a 15. hodinou se na ně do Nové 
Paky přijďte podívat, případně fandit.
Boccie zdar, Integrované zvlášť.

Jan Pelikán

Dne 23. 5. 2019 se sešlo 60 seniorů z 
Nové Paky a okolí u klubovny osadního 
výboru Heřmanic a společně si zasoutě-
žili v 5 sportovních disciplínách. Házeli 
kroužky, stříleli na branku florbalovou 
hokejkou, hráli šipky, sráželi plechovky, 
házeli míčky na cíl.
Někteří odhodili hole a se zaujetím sobě 
vlastním se zapojili do sportovního klá-
ní. Nejlepší ženou byla Jiřina Trejbalová, 
nejlepším mužem byl Antonín Pravý.
Díky patří všem rozhodčím, kteří pocti-
vě počítali dosažené výsledky. Poděková-
ní si zaslouží děvčata z Heřmanic, která 
připravila koláče a ostatní dobroty pro 
občerstvení všech. I přes poměrně chlad-
né počasí se všichni dobře bavili.
Těšíme se na další podobná klání v příš-
tích měsících.

Hana Rumlová

S E N I O Ř I

Naši „PRDUŠI“
ŠKOLNÍ SPORT

Cyklovýlet s rodiči
V úterý 18. 6. spojily síly děti ze 4. a 6. třídy a spolu se svými rodiči a třídními 
učitelkami vyrazily na cyklovýlet. Trasa vedla přes Podlevín a Levínskou Olešnici 
na Ždírec a okolo lomu Hvězda zpět do Staré Paky. Náš peloton čítal přes pade-
sát „závodníků“. Bez defektu a bez zranění jsme dojeli do cíle. Tím byl pozemek 
rodiny Poláškových, kteří pro nás připravili ohniště a občerstvení. Za to jim patří 
velký dík. 
Už více než týden na dálku podporujeme náš cyklistický vzor, novopackého ultra-
cyklistu Dana Polmana, který jede svůj životní závod RAAM (Race Across Ameri-
ca). Závod se jede od západního na východní pobřeží Spojených států amerických, 
jeho délka je téměř 5000 kilometrů. My všichni jsme dohromady ujeli 600 kilometrů. 
Snad se nevyčerpatelná dětská energie aspoň v myšlenkách podařila přenést Danovi 
do Ameriky. Jako důkaz jsme vytvořili „fandící“ video s parádním dětským pokři-
kem, které jsme obratem zaslali přes oceán.

L. Novotná a J. Krausová
Po uzávěrce: Pomohlo to! Daniel Polman za 10 dní, 19 hodin a 49 minut zajel 
historicky nejlepší české umístění (4. místo) a český traťový rekord. 
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fotosloupek

Smolík František, Hlosta Melichar, Fejfarová Jana, Stoklasová Adriana, 
Zajícová Anna

Vítání nových občánků

Den dětí

Heřmanice

Hnízdo Petr, Kubů Dorota, Podzimková Johanka a Zelenka Matyáš

Děti z mateřské školy miminkům zazpívaly

Staropacký kros

Výstava v knihovně


