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SLOVO NEJEN PRO STAROSTU

Vážení občané!
 
Ve dnech 20. - 21. 10. 2006 se konaly komunální volby. V těchto 
volbách jste si zvolili 9-tičlenné zastupitelstvo, které se svého 
středu zvolilo mě jako starostku, a pana Jiřího Knapa na funkci 
místostarosty.

Dnes Vás tedy oslovuji poprvé jako Vaše starostka.
Přiznávám, že na toto oslovení si budu zvykat hodně dlouho
a třeba si ani nezvyknu, vždyť jsem úplně obyčená žena, jedna
z Vás, se svými všedními, každodenními starostmi. Nikdy ve 
svém životě jsem si nemyslela, že budu postavena do této funkce. 
Ve volbách jste mně a zárověň ODS, za kterou jsem kandidovala, 
svými hlasy jednoznačně vyjádřili podporu. Děkuji Vám za každý 
Váš hlas, kterým jste mě podpořili a zároveň je mi trošku smutno 
z lidí, o kterých jsem si myslela, že určitě k volbám půjdou a oni 
se z nějakého nepodstaného důvodu nezúčastnili. Pevně doufám, 
že si to za čtyři roky rozmyslí a bude jim stát za to překonat onu, 
třeba malichernou překážku, a jít volit. Nikdo z nás by neměl 
toto právo i povinnost takto znehodnotit. Záleží však na každém 
jednotlivci a těm, kteří snad zapomněli, pak by měl stačit pohled 
ani ne do tak vzdálené minulosti před 17 lety.

V době, kdy píšu tento článek, stále ještě trvá pat na politické 
scéně,  doufám, že v co nejkratší době budeme mít novou vládu 
a ta začně pracovat ku prospěchu nás všech.

U nás na komunální úrovni je to trošku jinak. Naše zastupitelstvo 
muselo začít pracovat naplno hned od počátku. To, co nás čeká 
v tomto roce, toho je opravdu hodně. Mezi priority bude patřit 
dokončení kanalizace ulice J. Brože, zasíťování devíti parcel pro 
individuální výstabu rodinných domků. Je třeba si uvědomit, že 
z našeho rozpočtu, který je tvořen především z rozpočtového 
určení daní, bychom toho moc nepořídili. Proto je nutné, aby-
chom využili všechny možnosti a do obecní pokladny získali co 
nejvíce peněz z dotačních programů a grantů.

Na tomto místě opět děkuji všem voličům, kteří mě podpořili 
svými hlasy v krajských volbách a já se tak stala Vaší krajskou 
zastupitelkou a mohu nejen pro naši obec pracovat i na regio-
nální úrovni. 

To, jakým směrem se v tomto volebním období bude vývoj v naší 
obci ubírat, záleží na nás všech. Prosím proto všechny občany, 
aby jim nebyl život v naší obci lhostejný a třeba i maličkostí
a svou sebekázní přispěli k tomu, aby se nám všem tady ve Staré 
Pace žilo dobře.
 
Pevné zdraví v roce 2007 přeje

                                                       Vaše

Věra Hlostová
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U S N E S E N Í

Z 2. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Stará Paka, konaného dne 23. 11. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) návrhovou komisi ve složení p. Pavel Červený a p. Štefan 
Válek

2) ověřovatele zápisu p. Oldřicha Vrabce

3) program 2. veřejného zasedání 

4) Jednací řád zastupitelstva obce Stará Paka
Zodpovídá: ZO - Termín: průběžně

5) doplnění názvu komise sociálně-kulturní o přívlastek spor-
tovní

6) složení výborů a komisí
 finanční: předseda J. Dlabola

členové I. Hykyšová, E. Bark
 kontrolní: předseda P. Červený

členové P. Kohút, L. Frýba
 soc.-kult.-sportovní: předseda Š. Válek

členové O. Vrabec, P. Gardiánová, J. Krausová, H. Hylmaro-
vá, J. Dočekalová
 Fond rozvoje bydlení: předseda Z. Hradecký

členové V. Novák, H. Kohútová
 Inventarizační: J. Dlabola, J. Knap, I. Hykyšová, I. Bilová, 

H. Hylmarová
7) dlouhodobý pronájem přečerpávací stanice ve Staré Pace 
společnosti V.O.S. a.s. Jičín

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006

8) odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce: předseda 
výboru nebo komise 1100 Kč, člen výboru nebo komise 910 Kč 
počínaje dnem 1. 12. 2006

Zodpovídá: starostka, hlavní účetní - Termín:průběžně

9) za člena dozorčí rady V.O.S. a.s. Jičín starostku obce p. Věru 
Hlostovou

Zodpovídá: ZO - Termín: do konání valné hromady V.O.S.

10) za zástupce obce do sdružení Lázeňský mikroregion mís-
tostarostu obce p. Jiřího Knapa

Zodpovídá: ZO - Termín: průběžně

11) smlouvu o investiční dotaci od Královéhradeckého kraje ve 
výši 2.000.000 Kč na výstavbu kanalizace v ulici J. Brože ve 
Staré Pace

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006

12) smlouvu s firmou Marius Pedersen o zabezpečení sběru 
velkoobjemového odpadu

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006

13) příspěvek do Lázeňského mikroregionu ve výši 8,- Kč na 
občana.

Zodpovídá: ZO, hlavní účetní - Termín: březen 2007

Zastupitelstvo obce odkládá:

1) prodej části pozemku p. č. 203/4 v k. ú. St. Paka p. Janu 
Pacákovi na další veřejné zasedání z důvodu nevyjasněnosti 
hranice pozemku

Zodpovídá: ZO - Termín: do 21. 12. 2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) kontrolu usnesení z 1. VZ přednesenou místostarostou
p. J. Knapem

2) stav řešení rozbitého zrcadla v Ústí u St. Paky

3) stav mostku přes Rokytku u č.p. 76 ve Staré Pace, informaci
o finančních nákladech na opravu, o vlastnictví mostku a přileh-
lých pozemků a možnostech řešení rekonstrukce mostku

4) informaci o stavu přípravy projektové dokumentace pro sta-
vební parcely ve Staré Pace “Záduška”

5) informaci o grantových programech Královéhradeckého 
kraje, o podmínkách a problémech při získávání dotací z těchto 
programů

6) informaci místostarosty p. Knapa o personálním obsazení 
Lázeňského mikroregionu a o pravidlech čerpání dotací z to-
hoto sdružení

7) informaci paní starostky o aktualizaci žádostí o obecní byty

8) informaci o nutnosti výstavby  a stavu příprav projektu další 
kanalizace ve Staré Pace, a to v ulici Letná a od farmy p. Pfefra

9) připomínky členů ZO:
 p. Dlabola: žádost o vyčištění odpadního žlabu na dešťovou 

vodu v ul. J. Brože pracovní četou obecního úřadu Stará Paka
Zodpovídá: starostka - Termín: do 30. 11. 2006

 p. Ing. Červený: návrh na zpracování plánu na postupné 
zbezprašňování místních komunikací na volební období 2006-
2010.

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006
 p. Kohút: informace o volně pobíhajících psech na veřejných 

prostranstvích

10) připomínky občanů
 pí. Jirásková: žádost o převedení letošní dotace na opravu dveří 

kostela ve Staré Pace na příští rok
 p. Pasák: informace o vánočních koncertech žáků Masarykovy 

základní školy ve Staré Pace.

Z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce 
Stará Paka, konaného dne 21. 12. 2006

Zastupitelstvo obce schvaluje:

1) Program 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Stará 
Paka.
2) Návrhovou komisi ve složení Mgr. Ivona Hykyšová, Petr 
Kohút.
3) Ověřovatele zápisu pana Ladislava Frýbu.
4) Návrh rozpočtu obce Stará Paka na rok 2007.

Zodpovídá: ZO - Termín: průběžně
5) Směrnice obce Stará Paka platné pro rok 2007.

Zodpovídá: starostka - Termín: průběžně
6) Směnu části pozemku parc. č. 459/44 za část parc. č. 203/4
o výměře cca 72 m2 v k. ú. Stará Paka.

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 3. 2007
7) Prodej části pozemku parc. č. 557/1 v k. ú. Roškopov.

Zodpovídá: starostka - Termín: 31. 3. 2007
8) Návrh na 5. úpravu rozpočtu obce Stará Paka na rok 2006.

Zodpovídá: hl. účetní, starostka - Termín: do 31. 12. 2006
9) Starostka obce může provádět rozpočtová opatření v jednot-
livých položkách příslušného § rozpočtu obce Stará Paka do 
výše 200 000 Kč.

Zodpovídá: ZO - Termín: průběžně
10) Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události.

Zodpovídá: starostka - Termín: průběžně
11) Návrh na umístění silničních zrcadel u kostela Sv. Vavřince 
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ve Staré Pace a v ul. Tovární ve Staré Pace.
Zodpovídá: starostka - Termín: do 30. 4. 2007

12) Souhlas s prohlášením sousoší Svaté Anny a Panny Marie 
ve Staré Pace za kulturní památku.

Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006
13) Smlouvu obce Stará Paka a EKO-KOM o výpůjčce 2 kon-
tejnerů na tříděný odpad (bílé sklo).

 Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006
14) Smlouvu o dílo mezi obcí Stará Paka a Ing. Ježkovou na pro-
jektovou dokumentaci v obci Stará Paka – lokalita “Záduška”.

 Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006
15) Nákup nového osobního automobilu obce Stará Paka – Fabia  
na 3-letý leasing.

 Zodpovídá: starostka - Termín: 15. 1. 2007

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

1) Kontrolu usnesení z 2. veřejného zasedání ZO Stará Paka

2) Vyřízení situace mostku u č. p. 76 ve Staré Pace, a to tak, 
že bude upravena příjezdová obecní cesta k č. p. 76 a proti této 
obecní cestě bude vystavěna lávka pro pěší přes Rokytku obcí 
Stará Paka a bezodkladně bude umístěno varovné označení u 
stávajícího mostku (pouze na vlastní nebezpečí)

 Zodpovídá: starostka - Termín: 1. pololetí 2007

3) Informaci o ukončené rekonstrukci kulturních památek – kru-
cifix v Ústí u Staré Paky a krucifix u kostela Svatého Vavřince 
ve Staré Pace.

4) Připomínku pana Ing. Červeného k odvodnění obecního po-
zemku parc. č. 173/1 v k. ú. Roškopov s informací p. starostky 
o zaslání žádosti o pročištění propustků na S.Ú.S. a.s. Jičín, 
pracoviště Nová Paka.

5) Informaci  předsedy fin. výboru p. Dlaboly o přípravě formy 
žádosti o dotace místních spolků pro rok 2008.

Zodpovídá: p. Dlabola - Termín: 1. pololetí 2007

6) Připomínku pana Ing. Pavla Červeného na zimní údržbu 
schodů z nádraží ČD Stará Paka.

 Zodpovídá: starostka - Termín: do 31. 12. 2006

7) Informaci místostarosty p. J. Knapa o řešení situace volně 
pobíhajících psů.

8) Informaci místostarosty p. J. Knapa o ukončení prací VČP 
(rekonstrukce plynovodu) a o plánované opravě mostu na silnici 
č. II/284 – Stará Paka – Karlov.

9) Připomínku p. Frýby o nutnosti ochrany krucifixu v Ústí před 
poškozením projíždějícími vozidly.

 Zodpovídá: starostka - Termín: do 30. 4. 2007

10) Informaci pana Frýby o nutnosti informační tabule pro 
nákladní vozidla u podjezdu v Ústí u Staré Paky a informaci
p. Knapa o řešení této situace.

11) Informaci p. Válka o činnosti komise sociálně –kulturní
a sportovní.

12) Informaci starostky o možnosti zřízení osadních výborů.

13) Připomínky občanů
 dotaz na zbezprašnění cesty ke hřbitovu na Brdě
 dotaz na úpravu dětského hřiště na Brdě
 připomínky k bezpečnosti provozu dětského hřiště – dětský 

kolotoč
 informaci o účelnosti umístění dopravní značky omezující 

rychlost v obci Brdo a žádost o umístění značky “Pozor děti”
i ve směru od školy v obci Brdo

 informaci o účelném třídění odpadů plastů
 připomínku k bezpečnosti a zajištění krytu pumpy na Brdě
 připomínku na opravu studánky (“žabka”) na Brdě
 informaci o špatném stavu úseku silnice na Brdě
 připomínku k rozsvěcení veřejného osvětlení na Brdě od 4. 

hodiny ranní

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás ve 
stručnosti seznámil s pojmem Lázeňský mikroregi-
on. Možná, že někdo z vás o něm slyšel, ale většina 
nikoliv.
Je to volné sdružení měst a obcí Lázněbělohradska, 
Novopacka a Podzvičinska. V současné době sdružuje 
23 měst a obcí, sídlo sdružení je v Lázních Bělohrad. 
Členem sdružení je od jeho ustavení v dubnu 2000
i obec Stará Paka.
Předmětem činnosti je společný postup při zajišťová-
ní regionální politiky zájmového území a jeho trvalý 
rozvoj, všeobecná ochrana životního prostředí, ochra-
na společných zájmů a zmnožení sil a finančních pro-
středků při prosazování záměrů přesahujících svým 
rozsahem a významem každou účastnickou obec. 
Toto možná byla pro někoho dost složitá věta, pro 
její zjednodušení uvedu to, že sdružení LM (lázeň-
ského mikroregionu) dosáhne snazším způsobem na 
finanční dotace vyhlašované každoročně KÚ Krá-
lovéhradeckého kraje. Využíván je hlavně program 
obnovy (rozvoje) venkova – pro opravy kulturních 
památek, opravy a rekonstrukce sportovních zařízení
a hřišť, úpravu zeleně v obcích, modernizaci autobu-
sových čekáren a další oblasti.
Naše obec Stará Paka využívá pravidelně těchto 
dotací na základě požadavků a dá se říci, že i na 
základě účasti zástupce obce Stará Paka v radě LM, 
která je 5 členná.
I pro další období byl do rady LM zvolen jako zá-
stupce současný místostarosta pan Jiří Knap.
Během roku 2006 byl Lázeňským mikroregionem 
zakoupen velkoprostorový stan (šíře 10 m, délka 
20 m - 4 moduly po 5 m), do jehož prostoru se 
umístí např. cca 160 ks plastových židlí. Stan je 
využitelný pro konání různých společenských akcí 
ve venkovních prostorách (sjezdy rodáků obcí, ku-
latá výročí a oslavy dobrovolných hasičů, hasičské 
soutěže, sportovní  soutěže a turnaje apod.) Tento 
stan je možno využít všemi sdruženými obcemi, 
a proto se zde nabízí všem společenským organi-
zacím v obci tato možnost. Cena za zapůjčení na
2 víkendové dny (sobota, neděle) je za celý stan
5.000 Kč a za 1/2 stanu 3.000 Kč s tím, že přivezení
a postavení zajišťuje pracovní četa Technic-
kých služeb města Lázně Bělohradu. Bližší 
informace a případný požadavek na objednání 
stanu obdržíte na Obecním úřadě ve Staré Pace
u místostarosty pana Jiřího Knapa.
Koncem roku 2006 byly soustředěny informační 
podklady pro vydání propagační brožury, která by 
měla být k dispozici počátkem roku 2007. Jejím obsa-
hem budou informace pro turisty a návštěvníky obcí
a měst LM právě o jednotlivých obcích, kde se budou 
nacházet. Cílem bude, aby se brožura dostala do ru-
kou lidem, kteří mají zájem naši obec navštívit a vědět
o ní o trochu víc, než že se nazývá Stará Paka a leží 
v Podkrkonoší.

Jiří Knap - místostarosta

     LÁZEŇSKÝ
             MIKROREGION
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PROČ A JAK TŘÍDIT ODPAD
Možná jste si již mnozí všimli, že se v ulicích naší obce objevily 
nové kontejnery.  Jedná se o kontejnery na tříděný odpad, které 
se od těch klasických, na směsný odpad, barevně liší. Zelený 
zvon je určen pro sběr skla, modrý pro sběr papíru a žlutý pro 
sběr PET lahví. 

Proč třídit?
Důvodů je mnoho. Na prvním místě jsou samozřejmě ekologické 
důvody. Třídění odpadů a jejich recyklace šetří přírodní zdroje 
surovin a energie. Třídění  ukládá i zákon o odpadech a mnozí 
z nás si neuvědomují, že  poplatek za odpad se stanovuje podle 
nákladů na netříděný odpad. Tedy čím více odpadu se vytřídí,
o to více by mohla obec a  následně obyvatelé ušetřit na poplatku 
za odpad. Obec má uzavřenou smlouvu s autorizovanou obalovou 
společností EKO-KOM, a.s., která na náklady spojené s tříděním 
odpadů finančně přispívá. Čím více odpadů vy občané vytřídíte, 
tím více peněz obec obdrží.

Svoz ve Staré Pace probíhá klasickým popelářským vozem
s lineárním presem v případě papíru a pet lahví. Toto vozidlo je 
víceúčelové a dokáže svážet jak odpad z popelnic, tak po vyčiš-
tění i z kontejnerů na tříděný odpad! Proto nepodléhejte panice
v okamžiku, když uvidíte, že se tříděný odpad sype do popelář-
ského vozu! Tímto způsobem se šetří provozní náklady!

Papír se rovnou odváží do dotříďovacího zařízení Severočeských 
sběrných surovin v Liberci, kde se papír po přetřídění předává 
do papíren v Pasekách nad Jizerou, Bělé pod Bezdězem či na 
Moravu do Žimrovic. 
Sklo se skladuje na překladišti v Liberci,  jeho dalším odběrate-
lem je firma AMT Příbram, jeden z největších dodavatelů skla 
pro sklárny v ČR. 
PET láhve se na třídičce Severočeských sběrných surovin v Li-
berci ručně dotřídí podle barev, slisují do balíků a pak následně 
expedují do Silonu Planá nad Lužnicí, kde se z nich vyrábějí 
netkané textilie, vlákna a pásky, anebo do jiných firem, které se 
zabývají vývozem PETu do Číny. 
Prosíme dodržujte tyto pokyny při třídění odpadů. Pokud 
budeme neukáznění a budeme do nádob na tříděný odpad 
vhazovat to, co do nich nepatří, pak veškeré třídění nebude
k ničemu, odpad se bude muset spálit ve spalovně a nakonec 
se ještě prodraží.
Každý z nás ročně vyprodukuje průměrně 150 - 200 kg odpa-
dů. Z toho je asi 30 kg papíru, 25 kg plastů a 15 kg skla. Tyto 
materiály lze z velké části využít. K získání takto využitelných 
materiálů je ale potřeba zapojit domácnosti do třídění. 

Věra Hlostová, starostka obce

Jak kontejnery správně používat?

Do modrého kontejneru na 
papír patří noviny, časopisy, 
obaly, lepenka, karton, ka-
talogy, sešity, knihy, kance-
lářský papír.
Do kontejneru rozhodně 
NEPATŘÍ papír znečištěný 
potravinami, použité pleny, 
obvazy, vložky, voskovaný 
papír, kopíráky, dehtový 
papír, nápojové kartony.
V kontejnerech by však měl 

skončit pouze papír čistý, nikdy ne mokrý, mast-
ný, nebo od bláta.

PAPÍR

SKLO
Do zelených kontejnerů na 
sklo lze odkládat veškeré 
obalové sklo a tabulové 
sklo. 
Nikdy NE drátosklo, zrca-
dla, ale ani keramiku, nebo 
porcelán. Ideální je, pokud 
se lahve zbaví kovových 
uzávěrů.

PLAST

Do žlutých kontejnerů na 
PET láhve patří pouze se-
šlápnuté a čisté láhve od 
nápojů.
Do kontejnerů NEPATŘÍ ná-
doby od kosmetiky, nádoby 
od domácí chemie, nádoby 
od olejů, fólie a jiné plasty.

Pro zefektivnění třídění odpadů
byly od firmy EKO-KOM, a.s. zapůjčeny

dva BÍLÉ kontejnery na čiré sklo.
Tyto kontejnery byly umístěny

v Revoluční ulici č. p. 380 (bytovky) a v Roškopově. 
Patří do nich pouze čiré a bílé sklo.

Nádoby jsou pro zvýraznění tříděného skla
v barvě bílé.

V žádném případě sem NEPATŘÍ sklo barevné!
Prosíme občany o bezproblémové třídění.

POPLATKY ZA ODPADY V ROCE 2007

Poplatky za odpady pro rok 2007
zůstávají ve stejné výši jako v roce 2006,

je možno je hradit
v pracovní dny v pokladně

Obecního úřadu ve Staré Pace.
Splatnost 1. poloviny poplatku

je do 15. března 2007.
Splatnost 2. poloviny poplatku

je do 15. září 2007.

ZMĚNA CENY PYTLŮ NA SMÍŠENÝ ODPAD
Od nového roku účtují Severočeské komunální služby

nové ceny za pytle na smíšený odpad, a to takto:
PYTEL VELKÝ – 1ks / 48 Kč
PYTEL  MALÝ – 1 ks / 25 Kč

!
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Sběrný dvůr umožní
okamžité

odložení odpadu!

Vážení spoluobčané,
ve spolupráci se společností Severočeské komunální služby s.r.o., která zajišťuje v naší obci svoz 
komunálních odpadů, nabízíme občanům naší obce možnost využití sběrného dvora

Přibyslavská 24 v Nové Pace, a to od 2. 1. 2007.

Sběrný dvůr mohou využít obyvatelé obce, to znamená fyzické osoby, které mají trvalý pobyt na 
území obce a fyzické osoby, které vlastní stavbu na území obce určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci.
Odpad bude od občanů přijímán zdarma do určitého limitu, po překročení limitu občan odpad zaplatí 
dle ceníku.

Provozní doba sběrného dvora:

pondělí, úterý, čtvrtek 6.00 - 14.30 hod.
středa, pátek 6.00 - 17.00 hod.

Přijímané odpady:
OBJEMNÝ ODPAD
(tj. odpad, který se svým rozměrem nevejde do popelnice) je od obyvatel odebírán ZDARMA (limit 300 kg/rok)

 nábytek, matrace, koberce, linolea,
 textilie, boty,
 dveře, WC, umyvadla,
 dřevo, keramika, plast, 
 odpady ze zeleně, zahradní odpad apod.,
 pneumatiky (4 ks/rok).

SBĚR SEPAROVANÉHO ODPADU
pro obyvatele ZDARMA (bez limitu):

 papír a lepenka
 sklo
 kovy
 plastové obaly od nápojů
 plasty
 nápojový karton

SBĚR NEBEZPEČNÝCH SLOŽEK  KOMUNÁLNÍHO ODPADU JE PRO OBYVATELE ZDARMA.
DO BEZPLATNÝCH LIMITŮ NESPADÁ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD A STŘEŠNÍ KRYTINA. 
SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ ZDARMA ( TELEVIZORY, LEDNICE, SPORÁKY ATD.)
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ŠKOLA

ZÁJMOVÁ ČINNOST
Pomalu se chýlí ke konci první pololetí školního roku 
2006 - 2007. Jaké možnosti rozvíjet své schopnosti, 
dovednosti a zájmy mají v tomto pololetí žáci na naší 
staropacké škole?
Určitě všichni, kteří chtějí pracovat v nějakém zá-
jmovém kroužku nebo nepovinném předmětu, mo-
hou být uspokojeni. Samozřejmě se najdou žáci, kteří 
po skončení vyučování odcházejí rychle domů, ale 
je více těch, kteří jsou zapojeni v jednom, častěji ve 
více kroužcích.
Nejvíce mají žáci zájem o sportovní a pohybové čin-
nosti. Na prvním stupni pracují čtyři skupiny, jedna 
je v rámci školní družiny. Na druhém stupni se žáci, 
hlavně osmé a deváté třídy, zaměřují na míčové hry. 
Na prvním stupni pracuje také kroužek mažoretek, 
které ke konci školního roku rády předvedou své vy-
stoupení staropackým občanům.
Ve škole není zastoupena pouze zájmová oblast spor-
tovní, ale také jazyková (anglický jazyk pro 1. a 2. tří-
du a 8. a 9. třídu) a umělecká. Stále mají žáci na prvním 
stupni zájem o sborový zpěv, hru na zobcovou flétnu 
a výtvarný kroužek a na druhém stupni o dramatickou 
výchovu. Vždyť kdo by se nechtěl stát známým her-
cem! Nebo alespoň svým rodičům a přátelům předvést 
humornou scénku v nějakém zajímavém úboru.
Všechny tyto zájmové útvary nabízí škola svým žá-
kům zdarma, takže ti, kteří mají chuť trávit aktivně 
svůj volný čas, jich mohou využít. A v dnešní době, 
kdy stále více času tráví děti u televize a počítačů, 
je nutné, abychom my dospělí jim nabídli co nejvíce 
zajímavých volnočasových aktivit.

Marcela Žalská

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE
STAROPACKÉ ŠKOLY

Již pátým rokem spolupracuje naše škola s němec-
kou školou z města Bad Langensalza. Pravidelně na 
konci školního roku vycestují české děti na týdenní 
pobyt do této školy a stejně tak je navštíví děti z Ně-
mecka. Poznávání zajímavých míst země i sportovní
a kulturní akce jsou náplní společně stráveného času. 
To, že mohou děti vycestovat do zahraničí a navázat 
kontakty se svými vrstevníky, je motivuje ke studiu 
cizích jazyků.
Obě tyto školy se rozhodly rozšířit své kontakty do 
dalších zemí. V listopadu proběhlo ve Staré Pace první 
pracovní setkání učitelů z naší školy, ze školy v Bad 
Langensalza a z tureckého města Alanya. Prostřednic-
tvím internetu se k jednání připojila i škola z norského 
města Royken.
Úkolem tohoto setkání bylo připravit časově i té-
maticky návrhy činností pro dvouletý projekt, který 
byl nazván Děti – budoucnost naší země a Evropy.
V průběhu dvou let se děti seznámí s partnerskými ze-
měmi nejen po stránce geografické, ale hlavně budou 
mít možnost poznat národní zvyky a tradice, národní 
pokrmy, nápoje, tance, hry dětí a základní pojmy
v daném jazyce. Zajímavé jistě bude i nahlédnutí do 
běžného života dětí v těchto zemích.
Tento projekt by měl vést ke kontaktu s jinými 
národnostmi, porozumění mezi národy a zbourání 
předsudků. V současné době probíhá jeho konečné 
zpracování a poté bude odeslán Národní agentuře So-
crates ke schválení. Pokud budou návrhy posouzeny 
kladně, mohou se děti i učitelé těšit na další meziná-
rodní spolupráci.

Jitka Jírová

V listopadu proběhlo ve Staré Pace první pracovní
setkání učitelů z naší školy, ze školy v Bad Langensalza 
a z tureckého města Alanya. 

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY
Vážení rodiče budoucích prvňáčků!
Masarykova ZŠ ve Staré Pace zve všechny děti, které 
dovrší šesti let k srpnu 2007

k  ZÁPISU DO PRVNÍ TŘÍDY
Zápis se uskuteční v pátek 26. ledna 2007

v době od 12 do 18 hodin.

Rodiče nebo jejich zástupci si s sebou přinesou
občanský průkaz, zdravotní průkaz a rodný list dítěte.
V letošním roce se budoucí prvňáčci seznámí téměř
s celou školou! Své dovednosti předvedou v tělocvičně, 
jídelně i šatně, prohlédnou si prostory počítačové učebny
i školní družiny. Hlavní část zápisu se uskuteční pro ro-
diče v nynější 1. třídě a pro děti v současné 2. třídě.
V průběhu zápisu se rodiče i děti seznámí se všemi pí. 
učitelkami 1. stupně naší ZŠ, které jsou připraveny být 
dětem i rodičům plně k dispozici a zodpovědět zvídavé 
dotazy. Při zápisu mohou rodiče shlédnout i učebnice,
ze kterých se děti budou učit v příštím školním roce.
Na všechny děti i jejich rodiče se těší za paní učitelky
z 1. stupně 

Soňa Stuchlíková
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Na staropacké škole se stalo tradicí, že v adventním 
období žáci i učitelé připravují pro rodiče a spoluob-
čany Vánoční koncert.
Žáci 2. třídy pod vedením pí. uč. Jany Bartošové
s velkou chutí nacvičili pásmo lidových písní, koled, 
tanečků a říkadel, se kterými potěšili spoluobčany na 
Brdě a o den později i důchodce ve Staré Pace.
Hlavní koncert pro rodiče a veřejnost se konal v pátek 
15. 12. 2006 v Levínské Olešnici a v pondělí 18. 12. 
2006 ve Staré Pace.
Kromě již zmiňovaného pásma dětí ze 2. třídy zde 
vystoupil i pěvecký sbor pod vedením pí. uč. Stuchlí-
kové a za doprovodu pí. uč. Skořepové s překrásnými 
vánočními koledami, písničkami a básněmi.
Program doplnil dramatický kroužek, který si

Vánoční koncerty a vystoupení
s pí. uč. Kuželovou připravil vystoupení s vtipnými 
ukázkami vánočních oslav.
Žáci i učitelé, kteří se na přípravě programu vánočního 
koncertu podíleli, nacvičovali svá vystoupení s velkou 
radostí a láskou. A právě radost a lásku, společně se 
zdravím a štěstím, bychom chtěli popřát všem našim 
spoluobčanům do nového roku 2007.

Jana Bartošová

V prvním týdnu letošního roku proběhla ve Staré 
Pace Tříkráloví sbírka. 65 % výtěžku z této sbírky 
bude věnováno Občanskému sdružení Sportem proti 
bariérám – Český ráj, zbylých 35 % přejde na další 
charitativní účely.
Díky Vám všem, kteří jste přispěli, se podařilo vybrat 
15 867 Kč.
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ZUBNÍ STŘEDISKO VE STARÉ PACE

Z důvodů dlohodobé nemoci MUDr. Vágenknechto-
vé na zubním středisku ve Staré Pace bylo jednáno 
s ředitelem Stomalu MUDr. Heřmánkem o zajištění 
stomatologické péče obyvatelům.
Ředitel našel řešení po dohodě s MUDr. Jůzou
v Libštátě. Tento zubní lékař do vyřešení situace 
převezme všechny pacienty ze Staré Paky. 
Pacienti se mohou objednávat

na tel. čísle 481 689 323.

PRO VŠECHNY ŠIKOVNÉ ŽENY,
DÍVKY A MOŽNÁ I MUŽE

Milí šikulkové, blíží se jaro, Velikonoce a mnohá/ý/ 
z Vás ani přes zimu nezahálel a má v šuplíku při-
pravené /možná i z loňska schované/ různé výrobky, 
výtvory, keramické drobnosti či prostě něco, co sám 
vyrobil.
Chtěla bych jaro v knihovně přivítat výstavou Vašich 
prací. Asi před šesti lety proběhla podobná výstava 
v zasedací místnosti a měla velký ohlas. Proto Vás 
prosím, máte-li zájem a chuť se představit se svými 
výrobky, neváhejte a přijďte kdykoliv do knihovny 
a domluvíme se na dalším.
Moc se na Vás těším, ukažte, co umíte.

knihovnice

ELEKTRIFIKACE V KRSMOLI
 
V příštích dnech začne v Krsmoli elektrifikace el. 
vedení.
Tuto práci bude provádět VČE prostřednictvím firmy 
MATEX HK s.r.o. 
Prosíme občany, aby dbali zvýšené opatrnosti z důvo-
du bezpečnosti při provádění této elektrifikace.

Věra Hlostová

HŘBITOV V ÚSTÍ

V současné době probíhá na hřbitově v Ústí úprava 
a prořezávka stromů.Tuto práci vykonává pro obec 
Stará Paka pan Petr Kábrt z Úbislavic, který za firmu 
KONAS provádí komlexní péči o stromy a rizikové 
kácení stromů.
Prosíme návštěvníky hřbitova o trpělivost, protože 
větve z této úpravy nejsou ještě uklizeny. Celkový 
úklid bude zahájen na jaře.
V tomto volebním období je plánováno zbezprašnění 
cesty na hřbitov a počítá se do budoucna i s novým 
oplocením hřbitova.

Věra Hlostová

Tradičně před Vánoci se naši senioři schází při kávě a při 
cukroví, aby si v klidu popovídali, zazpívali, někteří i za-
tančili. Vždycky se “předpremiéra” koná na Brdě, druhý 
den se akce opakuje ve Staré Pace. 
Letos si připravily kulturní program děti z 2. třídy ZŠ ve 
Staré Pace pod vedením pí. uč. Bartošové. Jejich vystoupení 
bylo moc pěkné, všem přítomným se rozproudila krev.
A když děti na závěr svého vystoupení i zatančily, nejed-
nomu z nás se objevily v očích slzy.
Pan místostarosta Knap všechny přítomné přivítal, popřál 
jim hodně zdraví a spokojenosti v novém roce. Po slav-
nostním přípitku si přichystal své hudební nástroje pan 
Válek. Nejprve zahráli společně s vnučkou Aničkou na 
saxofon a flétnu, potom vzal do ruky harmoniku a začal 
ten správný koncert. 
Zazpívali jsme si, popili, popovídali a snad budu mluvit
i za ostatní, že taková setkání by se mohla konat častěji 
než jednou za rok.
Tak zase příště nashledanou.

Hana Hylmarová

PŘEDVÁNOČNÍ POSEZENÍ PRO DŮCHODCE

VÝZVA    VÝZVA    VÝZVA    VÝZVA
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Jak jsme u Berušek v MŠ slavili svátek Lucie
Začalo období adventu, které v mnoha českých rodinách 
připomíná spíše honičku než období klidu a střídmosti, 
což vyznávali naši předci. Proto jsme se rozhodli, že u nás
v Beruškové třídě obnovíme některé pozapomenuté tradice 
a přiblížíme je nejen dětem, ale i rodičům. Po čertovské 
besídce, která proběhla v loňském roce, jsme letos oslavili 
svátek Lucie. Příprava a oslavy nám vyplnily téměř celý 
advent.
Nejprve jsme pátrali po původu tohoto svátku. Svatá Lucie 
se narodila údajně v Syrakusách na Sicílii ve 3. století. 
Matka ji zasnoubila, ale ona se provdat nechtěla, protože 
dala slib čistoty. Snoubenec ji udal a nakonec byla sťata. 
Byla patronkou přadlen, švadlen, ochránkyní proti slepotě, 
očním nemocem, bolesti v krku… Na její svátek 13. pro-
since (podle starého kalendáře v den slunovratu – proto 
také z tohoto období pochází přísloví “Noci upije a dne 
nepřidá”) se nemělo příst. Kdo tento zákaz porušil, tomu 
svatá Lucie zacuchala a zašpinila prádlo – nejspíš toho měla 
moc, a proto se nakonec chopily kontrolování tohoto zákazu 
samy přadleny. Namazaly si obličej sádlem a pomoučily 
si ho, zahalily se do prostěradel, často si přidělávaly do 
úst i hrozivé zuby z řepy. Co kraj, to trochu jiné Lucky. 
Někdy se Lucky zabývaly i úklidem. Tomu pak odpovídalo 
jejich náčiní. Košťata, kartáče, štětka, nádobka se sazemi... 
Takové Lucky strkaly po domě pod záminkou úklidu nos, 
kam mohly.
A na takové Lucky jsme si zahráli i my. Po tom, co jsme
s dětmi zjistili, kdo to Lucky byly, jsme zkoušeli svoje 
představy o jejich podobě ztvárnit různým způsobem. 
Děti s rodiči a sourozenci v naší galerii na schodech ke 
třídě malovaly, jak si Lucku představují. Vyráběli jsme 
i postavičky Lucek z papírových kapesníků, papírových 
sáčků, z kašírované hmoty. Dvě Lucie jsme vytvořili
i v životní velikosti.
V den naší vánoční besídky přišly všechny děti i s uči-
telkami převlečené za Lucky. Když naši hernu zaplnili 
do posledního místečka rodiče, prarodiče i sourozenci, 
nastoupilo před ně za zvuku bubnů a v rytmu říkadla
26 Lucií. Ty nabádaly všechny přítomné k předvánočnímu 
úklidu pokřikem i říkadlem. Po bouřlivém potlesku děti 
své vystoupení ukončily a rozběhly se ke svým rodičům. 
Čekal je další úkol – spolu s našimi návštěvníky ozdobit 
vánoční stromeček naší Beruškové třídy. Maminky a ba-
bičky vyráběly krásné andělíčky a tatínkové se většinou 
pustili do lepení papírových řetězů. Všichni pak společně 
s dětmi stromeček ustrojili.
A takový krásný stromeček naše třída ještě nepamatuje! 
Vždyť nás na jeho zdobení byla téměř stovka! To se nám 
potom krásně u něj zpívaly koledy. Pak následovalo již 
tradiční posezení u kávy a čaje spolu s ochutnávkou 
cukroví. Každá rodina si potom v podvečer spokojeně 
odnášela domů malý keramický zvoneček, který děti pro 
rodiče vyrobily.
A ten den se potemnělou Starou Pakou místy neslo:
“Heja hou! Lucky jdou!
Heja hej! Co tu chtěj?
Heja hou! Už tu jsou!
Heja hej! Uklízej!”

Lenka Typltová, učitelka Beruškové třídy MŠ

ŠKOLKA

INFORMACE PRO MAMINKY
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ

Milé maminky, srdečně Vás zveme do naší MŠ
ve Staré Pace na dopolední

setkávání s Vámi a Vašimi dětmi.
V úterý 6. 2. 2007 otevíráme v naší MŠ

od 8 do 11 hodin třídu s názvem “Sedmikráska.”
1x za 14 dní se můžete scházet v této třídě s paní učitel-
kou Radkou Crhovou. Můžete společně s dětmi kreslit, 

hrát si, cvičit, zpívat, ale i popovídat si s ostatními 
maminkami u kávy.

Každá návštěva v MŠ bude stát 25 Kč.
Další setkání se uskuteční každé sudé úterý: 20. 2.,
6. 3., 20. 3., 3. 4., 17. 4., 15. 5., 29. 5., 12. 6., a 26. 6.

Těší se na Vás ředitelství školy
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ČTVRTLETÍ V ROŠKOPOVĚ

SPOLEČENSTVÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH
NOVÁ PAKA

Občanské sdružení Společenství zdravotně postižených Nová 
Paka uspořádalo 11. 12. 2006 benefiční koncert, kterého se zú-
častnilo okolo 100 členů a občanů Nové Paky a okolí. Vystou-
pili zde členové o.s. Fontána z Nové Paky, dětský sbor Zpívající 
rybky pod vedením Marie a Lenky Čančíkových, vokální sextet 
rodiny Čančíkovy, dále byla na programu historická i současná 
hudba, spirituály i lidové písně různých národů.
Všem zúčastněným se koncert líbil a shodli se na tom, že by 
se takový koncert měl opakovat. Tento koncert měl přinést 
finance pro naši organizaci na odstranění bariér. Proto bylo 
požádáno asi 20 větších novopackých firem, ale bohužel se 
ozvala jen jedna. Domnívají se, že ředitelé ani majitelé firem 
nebudou takové zařízení nikdy potřebovat. Jenže člevěk míní 
a pán Bůh mění.
Poděkování za zajištění nejen benefičního koncertu patří zá-
stupci hejtmana Královéhradeckého kraje panu Petru Kuříkovi, 
starostovi MěÚ Nová Paka panu Coganovi, firmě Obis, firmě
P Centrum p. Militkého a firmě Fitos Stará Paka.

Akce pořádané v lednu 2007:
 V neděli 14. ledna od 14.00 hodin se konalo odpolední po-

sezení s hudbou v malém sále Centrum Militkých.
 Ve čtvrtek 18. ledna ve středisku SZP ASTROLOGICKÁ 

poradna pana Emila Havelky.
 Ve středu 24. ledna od 14.00 přátelské posezení s besedou 

pí. Marcely Šoutové – manažerkou poštovní obchodní sítě na 
téma poštovní spořitelna pro seniory, velký sál P Centra.

Na všechny tyto i další akce jste zváni Vy i Vaši známí
a sousedé.

Dovolte mi popřát Vám všem v novém roce hodně zdraví, 
spokojenosti i štěstí.

Za SZP statutární zástupce Miroslav Šulc

Začíná nový rok, do kterého Vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky 
a všechna splněná přání. Redakci Podhoranu hojně příspěvků
a ať všem v životě všechno vychází podle představ. Se začátkem 
roku se ještě poohlédneme zpět do roku loňského.
   I poslední čtvrtletí krásné vesničky Roškopov bylo plné různých 
akcí. O nádherném výletě na Moravu jsem s čerstvými zážitky 
psala již minule. V měsíci říjnu proběhly komunální volby, do kte-
rých společně s okolními sbory poprvé sestavili kandidátku dob-
rovolní hasiči. V Roškopově, společně s pí. Hlostovou, se umístili 
na výtečnou. Chtěla bych touto cestou všem poblahopřát.
   Také jsme si udělali čas a přišli jsme do místního kulturáčku na 
pozvání p. Suchardy st. na “bramborákové hody.” K výborným 
bramborákům a k tanci hrál p. Fejfar z Ústí.

   Počasí na podzim přálo, a tak se 
19. listopadu uskutečnilo námětové 
cvičení SDH. Tentokrát se jelo na 
Brdo, kde byli hasiči Roškopova 
od nahlášení poplachu až po vlast-
ní cestu za slušných 15 minut. Na 
programu byla dálková doprava 
vody. Po příjezdu byl našim hasi-
čům svěřen úsek mezi sbory Brda 
a Staré Paky. Po ukončení cvičení 
ještě tentýž den provedli hasiči 
zazimování techniky.
   Koncem listopadu uspořádal 
SDH v Roškopově Country bál. 
Po loňském nezdaru si organi-
zároři řekli, že nejen láska, ale
i tanec prochází žaludkem, a tak letošní bál nesl název “Vepřové 
hody ve stylu country.” A zdařilo se. Prodej vstupenek stoupl
z 42 na 83. Během večera se nejen pilo, hodovalo, ale i tančilo, 
konaly se různé “recesní” soutěže – v jedné z nich (Kdepak ty 
tanečníku svou židli máš?) zabodovala pí. Urbanová – a také 
proběhla i dražba.
   16. prosince pozval výbor SDH Roškopov své členy a přízniv-
ce na 108. výroční valnou hromadu. Úvodem p. Jan  Podzimek 
přivítal všechny přítomné, mezi hosty starostku obce Stará Paka 
pí. Hlostovou, místostarostu p. Knapa, zástupce OSH a velitele 
okrsku Stará Paka p. Raila. Za SDH Ústí přijali pozvání p. Matouš 
s manželkou, za SDH Stará Paka p. Dočekal s manželkou, za SDH 
Brdo p. Šmejc a za AVZO Roškopov p. Krejčí a p. Hradecký.
Dále všechny seznámil s programem valné hromady, staros-
ta SDH p. Červený přečetl obsáhlou zprávu o činnosti sboru
v roce 2006. Zprávu o hospodaření přednesla pí. Jaklová 
a za revizní komisi pí. Hradecká. Dále pokračoval p. To-
meš s vyjádřením o stavu požární techniky a byl navrhnut 
plán činnosti na rok 2007. Poté jsme odhlasováním doplnili 
výbor o novou posilu, referenta MTZ pí. H. Suchardovou. 
Následovala diskuze - nejprve ujal slova p. Sucharda st. 
Poděkoval všem za provedení jarního úklidu – především
p. Červenému, za spolupráci při vymalování, úklidu a údržbě 
kulturního domu. Diskutovalo se zejména o tom, kde se bude 
trénovat a popř. pořádat soutěž v požárním sportu. Na programu 
byla také oprava a údržba hasičské “motorky.” I letos přibyli 
noví členové – Ilona Jandová, Radek Stuchlík, Tomáš Horáček 
a Pavel Tošovský. Věrnostní medaili za 10 let činnosti u SDH 
obdrželi Jan Hrnčíř, Jana Hrnčířová a Karel Zuzánek. Čestná 
uznání OSH Jičín byla předána Evě Jaklové, Lence Tošovské
a Andree Zuzánkové. Následovalo schválení plánu práce na rok 
2007, schválení usnesení a po báječné večeři, kterou připravil rod 
Fejfarových z Myší díry, promítl p. Červený video o aktivitách 
SDH Roškopov. Poté se tančilo a popíjelo do ranních hodin. 
Poděkování patří Hradeckým za obsluhu u baru.

Předsilvestrovský vejšlap
Na 28. prosince naplánovaly AVZO, TJ Sokol a SDH Roškopov 
tajný výlet. Příznivci tradičních předsilvestrovských pochodů se 
“srazili” v 10 hodin před kulturním domem, došli na vlakové 
nádraží ve Staré Pace a odjeli do Lomnice nad Popelkou. V Ústí 
přistoupili další účastníci pochodu a myslím, že v konečném 
zúčtování se nás sešlo kolem čtyřiceti.
V Lomnici jsme se vydali do kopce na 3 km vzdálený Tábor. Pro 
nepříznivé počasí – mrholení a mlhu – jsme bohužel nemohli 
shlédnout krásy okolí, ale poobědvali jsme v místní restauraci 
Tábor. Po vydařeném obědě jsme se rozdělili na dvě skupinky. 
Část výletníků pokračovala dále na Košov a část se postupně 
vracela zpět do Lomnice, někteří se prošli Křížovou cestou.
Při návratu zpět nás překvapilo husté sněžení a domů jsme do-
razili jako sněhuláci.
Den poté, 29. prosince uspořádal TJ Sokol v místním kulturáčku 
turnaj v šipkách. Mezi dospěláky soutěžili i 3 dětští zástupci –
M. Sedláček, J. Hrnčíř a J. Kulhánek, který se probojoval až na 
celkové 2. místo, 3. byl Z. Hrabik a 1. místo získal P. Krejčí ml. 
Poté si dospěláci dali ještě jedno kolo, ve kterém se umístili:
1. P. Krejčí ml., 2. L. Tošovská a 3. Z. Kadavý. Všem srdečně 
blahopřejeme.
V tomto článku jsem použila několik informací ze zprávy o čin-
nosti SDH, kterou sepsal p. Červený.
Krásný nový rok 2007 Vám všem za Roškopov přeje

Andrea Zuzánková
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Ještě před koncem loňského roku se zasedací místnost Obecního 
úřadu ve Staré Pace proměnila ve výstavní síň miminek.
11. listopadu zde totiž proběhlo přivítání nových občánků. Někdy 
se stane, že pozvané děti jsou již odrostlejší, tentokrát se sešla 
“parta” opravdových mrňousků. Nejprve se všichni zúčastnění 
posadili, maminky s dětmi vpředu, tatínkové za ně a ostatní pří-
buzní dozadu, potom následovalo vystoupení dětí z Masarykovy 
základní školy. Pod vedením pí. uč. Jírové děti zazpívaly a před-
nesly básničky s dětskou tématikou. Pavlína Gardianová všem 
představila miminka a pí. Hlostová ve své nové roli starostky 
uvítala děti do života.
Každé miminko si poleželo v kolébce, rodiče se podepsali do kro-
niky, maminky obdržely kytičku, tatínkové knížku na zapisování 
pokroků prcků a miminka plyšový batůžek na první poklady.
Na závěr jsme si připili na zdraví všech zúčastněných a nezbývá, 
než se těšit na jaro na další nové občánky.

Za kulturní komisi H. Hylmarová

PREVENCÍ
PROTI VZNIKU POŽÁRU

Neopominutelnou složkou ochrany před požá-
ry je i preventivně výchovná činnost.

Základní povinnosti fyzických osob:
 Každá fyzická osoba je povinna počínat si tak, 

aby nedocházelo ke vzniku požáru. Zejména 
při používání tepelných, elektrických, plynových
a jiných spotřebičů a komínů.

 Zajistit přístup k rozvodným zařízením 
elektrické energie a k uzávěrům plynu, vody 
a topení.

 Udržovat požárně bezpečnostní zařízení
a věcné prostředky v provozuschopném stavu 
v objektech, které vlastní nebo užívají.

 Při manipulaci s hořlavými látkami nebo 
otevřeným ohněm si počínat tak, aby nedošlo 
k požáru.

Stručně o komínech:
 Komín musí být vyveden nad střechu do 

výšky nejméně 65 cm od hřebenů, na ploché 
střeše 150 cm.

 Žádná hořlavá konstrukce nesmí probíhat 
komínovým tělesem.

 Nosné dřevěné konstrukce musejí být od 
jeho omítnutého nebo řádně vyspárovaného 
líce vzdáleny nejméně 5 cm.

 Všechny vymetací otvory musí být uzavřeny 
dvojitými betonovými nebo plechovými dvířky, 
dvířka musí být zajištěna (např. závorou).

 Dvířka, která ústí na místa přístupná i jiným 
osobám /činžovní domy/, musí být uzamyka-
telná nebo zajištěna uzamykatelnou závorou.

 Na půdě je možno skladovat hořlavé materi-
ály ve vzdálenosti nejméně 1 m od komínového 
tělesa.

 Na půdě nesmějí být skladovány hořlavé 
kapaliny, tlakové lahve s plyny.

Garáže:
V jednotlivých i řadových garážích lze ulkádat 
v nerozbitných přenosných obalech nejvýše:

 40 l pohonných hmot pro osobní automo-
bily

 80 l pohonných hmot pro nákladní automo-
bily

 nejvýše 20 l oleje na jedno stání.

Velitel okrsku Stará Paka Karel Rail

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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Novinky ze staropacké kopané
   Kdo z Vás staropackých nebo jen náhodně procházejících návštěvníků 
či turistů procházel kolem místního fotbalového hřiště, jistě si všiml, že 
okolí fotbalového hřiště, jakož i hřiště samotné, doznalo v posledních 
letech velkých změn. Těmi nemalými a na první pohled viditelnými 
změnami jsou položené nové zámkové dlažby v prostoru kabin a stánku 
s občerstvením, zřízené parkoviště pro cca 25 osobních automobilů, nové 
střídačky hráčů, terénní úpravy v bezprostřední blízkosti hřiště spojené 
s výsadbou zeleně a finišujícími pracemi na dokončení rekonstrukce 
tréninkového hřiště s umělým povrchem.
   Odvážnou a přitom i finančně nejnáročnější rekonstrukční akcí letoš-
ního roku byla bezesporu instalace umělého zavlažování travnaté hrací 
plochy. Zjednaná firma stihla společně s výpomocí členů našeho oddílu  
provést celou akci za neuvěřitelné 3 dny. 
   Dalšími změnami prošly vnitřní i vnější prostory šaten a sociálního 
zařízení (výměna oken a venkovních dveří, celková úprava interiéru). 
V současné době se připravuje rekonstrukce místnosti správce, kde by 
mimo jiné měla být instalována zakoupená pračka se sušičkou na praní 
dresů všech družstev. 
   Vyjmenovaná nejsou určitě všechna vylepšení, která se v letošním 
roce podařilo v okolí staropackého fotbalového hřiště provést. Další 
kroky ke zlepšování areálu se samozřejmě chystají i v dalším kalen-
dářním roce.
   Kvalitním zázemím navíc vzrostla určitě herní úroveň všech družstev 
našeho oddílu – stačí jen nahlédnout do průběžných tabulek všech kate-
gorií, které vycházejí pravidelně každý týden v okresním deníku, nebo 
se případně zúčastnit fotbalových utkání našich družstev.
   Pro fanoušky a jejich pobavení losujeme po každém ukončeném zápase 
dospělých tombolu, do které drobné ceny věnují sponzoři utkání. Další 
zatraktivnění poločasových přestávek pro vás připravujeme a nutno říct, 
že se o přestávce nudit nebudete.
    Věříme, že se letos diváci a návštěvníci areálu nenudili, protože výčet 
letošních akcí byl pestrý. Hřiště se poslední dobou stává díky dobře 
fungující restauraci ”Stánek” oblíbeným cílem spousty sportovních 
i kulturních akcí. Rády sem zavítaly školy, odehrály se turnaje ale
i soukromé akce a oslavy zde mají  své osobité kouzlo. Vrcholem mů-
žeme jistě označit exhibiční utkání Internacionálů České republiky proti 
výběru Staré Paka. To vše přispívá k popularitě kopané, ale i dotváří 
kolorit obce, která vždy měla po sportovní stránce co nabídnout a tím 
zaujmout hlavně děti.
   Za tím vším se však skrývá spousta obětavé práce členů oddílu, trenérů 
mládeže, výboru oddílu kopané a dalších příznivců staropacké kopané. 
Za tuto vykonanou práci jim patří samozřejmě velký, velký dík.
   Dík patří i Všem, kteří  podpořili v letošních komunálních volbách 
stranu Sportovců, se kterou kandidovali i naši členové oddílu a zvole-
ním tak mohou dále napomáhat apoliticky dění ve staropackém regionu
a odpovědně zastupovat zájmy obce.
    V současné době máme na hřišti vegetační klid a volna užívají i hráči. 
Oddíl však pracuje dál a při současném vývoji počasí se konají brigády. 
V přípravě je již výroční schůze a blížící se tradiční 9. fotbalový ples. 
Výkop plesu je 17. 2. 2007 ve 20 hodin v Sokolovně. Rodiče s dětmi 
se mohou těšit hned druhý den od 14 hodin na dětský karneval. 
Všechny srdečně zveme a podotýkáme, že tombola bude “nabitá”.
   Na závěr si trochu nutno postesknout, že plánů a nápadů je spousta, 
ale fotbalových činovníků v našem oddíle nepřibývá, spíše naopak.
V posledních letech je situace víceméně taková, že ten, kdo chce
z jakýchkoli důvodů ukončit, či jen na čas přerušit svoje působení
v rámci oddílové funkce, musí za sebe sehnat náhradu. Většinou se ale 
nikoho “přemluvit” nepodaří, a tak musí  ve své činnosti pokračovat 
dále. Jak smutné!
   Nezbývá nám proto nic jiného, než vyzvat vás, všechny nadšence 
a dobrovolníky, aby nám v našem úsilí o kvalitní fotbalové zázemí
a sportovní výsledky v rámci svých možností vypomohli. Pomocných 
rukou je třeba zejména při práci s mládeží (trenérská, organizační),
v účasti na brigádách, výpomoci před, při a po zápasech (pořadatelská 
služba, rozhlas), při propagaci staropackého fotbalu a ve spoustě jiných 
činnostech.

Výsledky TJ Sokol Stará Paka - oddíl kopané
podzimní část ročníku 2006-2007

Pozice Oddíl zápasy výhry Remízy prohry skóre body

1. Stará Paka 13 10 1 2 44:15 31

2. Kopidlno 13 9 1 3 40:11 28

3. Valdice 13 9 1 3 38:17 28

4. Chomutice 13 9 0 4 37:10 27

5. Staré Místo 13 8 1 4 30:20 25

6. Lužany 13 7 3 3 29:21 24

7. Železnice B 13 5 3 5 10:17 18

8. Žlunice 13 5 2 6 21:28 17

9. Hořice B 13 4 1 8 16:29 13

10. Milíčeves B 13 4 1 8 15:30 13

MUŽI A - trenérem je Jan Drusan.
Cíl: jednoznačně postup do 1.B třídy Královéhradeckého kraje.

Pozice Oddíl zápasy výhry Remízy prohry skóre body

1. TJ Košťálov C 11 8 2 1 51: 14 26

2. Jiskra Vysoké 12 7 3 2 40: 15 24

3. Stará Paka B 12 7 3 2 35: 21 24

4. ATAX Jenišovice B 12 6 3 3 26: 18 21

5. Sokol Mříčná 12 5 4 3 26: 23 19

6. SK Studenec B 12 4 6 2 19: 20 18

7. Sokol Nová Ves B 12 4 4 4 22: 21 16

8. Zálesní Lhota 12 5 1 6 18: 41 16

9. FC Víchová C 12 4 2 6 18: 23 14

10. Sokol Rovensko B 12 3 4 5 22: 29 13

MUŽI B - trenérem je Pavel Kohút.
Cíl: případný postup do semilského okresního přeboru.

DOROST- trenéři jsou Josef Šec a Václav Horák. Po podzimní části jim 
patří velmi pěkné 3. místo, postup do vyšší třídy je nereálný.

Pozice Oddíl zápasy výhry Remízy prohry skóre body

1. Železnice 9 6 1 2 41:14 19

2. Staré Místo 9 6 1 2 34:16 19

3. Stará Paka 8 5 0 3 36:13 15

4. Libuň 9 4 3 2 25:18 15

5. Libáň 8 3 1 4 22:34 10

6. Žlunice 9 3 0 6 12:40 9

7. Dětenice 8 0 0 8 3:38 0

   Kontaktovat nás můžete prostřednictvím telefonních čísel, která na-
leznete na internetových stránkách našeho oddílu:
www.fotbal-starapaka.cz nebo samozřejmě osobně při každém utkání 
pořádaném naším oddílem v areálu staropackého fotbalového hřiště.
Rádi vás ve svých řadách uvítáme!

Výbor oddílu kopané

Pozice Oddíl zápasy výhry Remízi prohry skóre body

1. Sobotka 12 12 0 0 127:0 36

2. Libáň 12 10 1 1 82:6 31

3. Kopidlno 12 9 1 2 84:15 28

4. Robousy 12 9 0 3 59:20 27

5. Valdice 12 8 1 3 35:9 25

6. Žlunice 12 6 1 5 40:24 19

7. Stará Paka 12 5 2 5 47:38 17

ŽÁCI - trénuje Jaroslav Dlabola.
Krédém trenéra této kategorie je naučit hráče týmové souhře.


